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*
Nesmrtelnost
Milan Kundera
1.
Ta paní mohla mít šedesát, pětašedesát let. Díval jsem se na ni, když
jsem ležel na lehátku proti bazénu v tělocvičném klubu, umístěném
v nejvyšším poschodí moderní budovy, odkud je vidět velkými okny ce
lou Paříž. Čekal jsem na profesora Avenaria, s kterým se tu občas schá
zím, abychom si povídali. Ale profesor Avenarius nepřicházel a já jsem
se díval na dámu; stála sama v bazénu, po pás ve vodě a hleděla vzhůru
na mladého plavčíka v teplákách, který ji učil plavat. Dával jí povely:
musila se chytit rukama za okraj bazénu a zhluboka vdechovat a vyde
chovat. Dělala to vážně, snaživě, a bylo to jako by se z hloubi vod ozýval
hlas staré parní lokomotivy (ten idylický zvuk, dnes již zapomenutý,
který se pro ty, kteří ho nepoznali, nedá popsat jinak než jako dech star
ší dámy, která u kraje bazénu hlasitě nadechuje a vydechuje). Díval jsem
se na ni fascinován. Upoutávala mne dojemnou komičností (plavčík sijí
byl také vědom, neboť mu každou chvíli zacukal koutek úst), až mne
pak oslovil nějaký známý a odvedl mou pozornost. Když jsem se na ni
po chvíli chtěl znovu podívat, cvičení už skončilo. Odcházela v plav
kách pryč kolem bazénu. Minula plavčíka a když byla od něho vzdálena
tři, pět kroků, otočila k němu ještě hlavu, usmála se a zamávala mu.
A v té chvíli se mi sevřelo srdce! Ten úsměv i to gesto patřily dvacetileté
ženě! Její ruka se vznesla s okouzlující lehkostí. Bylo to, jako by vyha
zovala do vzduchu barevný míč, aby si hrála s milencem. Ten úsměv i to
gesto měly půvab i eleganci, zatímco tvář a tělo už žádný půvab neměly.
Byl to půvab gesta utopený v nepůvabu těla. Ale ta žena, i když samo
zřejmě musela vědět, že už není krásná, na to v té chvíli zapomněla. Ur
čitou částí své bytosti žijeme všichni mimo čas. Možná že jen ve výjimeč
ných chvílích si uvědomujeme svůj věk a že jsme většinu času bezvěcí.
V každém případě ve chvíli, kdy se otočila, usmála a zamávala na mla
dého plavčíka (který to nevydržel a vyprskl), o svém věku nevěděla. Ja
kási esence jejího půvabu, nezávislá na čase, se tím gestem na vteřinu
odhalila a oslnila mne. Byl jsem podivně dojat. A vybavilo se mi slovo
Agnes. Agnes. Nikdy jsem žádnou ženu toho jména nepoznal.

2.
Ležím v posteli ve sladkém spánku. Už v šest hodin v lehkém prvním
probuzení sáhnu po malém tranzistorovém rádiu, které mám u polštáře
a stisknu knoflík. Ozvou se první ranní zprávy, jsem sotva s to rozeznat
jednotlivá slova a zase usínám, takže se věty hlasatelů proměňují ve sny.
* Autor poskytl Proměnám dvě počáteční kapitoly svého posledního románu
a tři poslední kapitoly z jeho druhé části. Nesmrtelnost vyjde česky v naklada
telství 68 Publishers v Torontu.
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Je to nejkrásnější úsek spánku, nejrozkošnější část dne: dík rádiu jsem si
vědom svého ustavičného usínání a probouzení, té nádherné houpačky
mezi bděním a spaním, která sama o sobě je dostatečným důvodem, aby
člověk nelitoval svého zrození. Zdá se mi to jen, nebo jsem opravdu
v opeře a vidím dva zpěváky v rytířských kostýmech zpívat o tom, jaké
bude počasí? Jak to že nezpívají o lásce? A pak si uvědomuju, že jsou to
hlasatelé, už nezpívají, ale žertovně skáčou do řeči jeden druhému: “Bu
de horký den, dusno, bouřky,” řekne první a druhý, koketně: “Oprav
du?” První hlas stejně koketně odpoví: “Mais oui. Omlouvám se, Ber
narde. Aleje to tak. Musíme to vydržet.” Bernard se hlasitě směje a říká:
“To je trest za naše hříchy.” A první hlas: “Proč já mám, Bernarde, tr
pět za tvoje hříchy?” V té chvíli se Bernard rozesměje ještě mnohem víc,
aby dal všem posluchačům najevo, o jaký druh hříchu se jedná a já mu
rozumím: to je naše jediná hluboká touha v životě: ať nás všichni pova
žují za velké hříšníky! Aťjsou naše neřesti přirovnávány k lijákům, bou
řím, uraganům! Až dnes Francouz otevře deštník nad hlavou, aťsi tedy
vzpomene na Bernardův dvojsmyslný smích a závidí mu. Otočím knof
líkem na sousední stanici, protože chci přivolat do usínání, které se blí
ží, zajímavější představy. Na sousední stanici ženský hlas oznamuje, že
bude horký den, dusno, bouřky a já se raduji, že máme ve Francii tolik
rádiových stanic a na všech se přesně ve stejnou dobu říká totéž o témže. Harmonické spojení uniformity a svobody, co si může lidstvo přát
lepšího? A tak zase otočím knoflíkem tam, kde Bernard vystavoval před
chvílí své hříchy, ale místo něho slyším jiný hlas zpívat o novém typu
značky Renault, otočím ještě a tam sbor ženských hlasů chválí výprodej
kožešin, otočím zpátky na stanici Bernardovu, zaslechnu ještě poslední
dva takty hymny na auto Renault a hned nato mluví Bernard sám. Zpě
vavým hlasem napodobujícím právě ztichlou melodii oznamuje, že vy
šla nová biografie Ernesta Hemingwaye, v pořadí už stosedmadvacátá,
ale tentokrát opravdu velmi významná, protože z ní vyplývá, že Hemingway neřekl celý život jediné slovo pravdy. Přeháněl počet zranění,
která utrpěl v první světové válce, a předstíral, že je velký svůdce, ačkoli
je dokázáno, že v srpnu 1944 a pak znovu od července 1959 byl úplný
impotent. “Ach, opravdu?” směje se druhý hlas a Bernard koketně od
povídá: “Mais oui...” a zase jsme všichni na scéně opery, je s námi i im
potent Hemingway a pak náhle nějaký velmi vážný hlas vypráví o
soudním procesu, který v posledních týdnech rozrušuje celou Francii:
při zcela nevinné operaci zemřela pacientka kvůli špatně provedené nar
kóze. V souvislosti s tím organizace určená chránit ty, které nazývá
“konzumenty”, podává návrh, aby všechny operace byly napříště fil
movány a archivovány. Jedině tak, tvrdí “organizace na ochranu kon
zumentů”, je možno zaručit Francouzovi, jenž umře na operačním sto
le, že ho soud patřičně pomstí. Pak zase usínám.
4

Když jsem se vzbudil, bylo už skoro půl deváté a představoval jsem si
Agnes. Leží jako já v široké posteli. Pravá strana je volná. Kdopak je
asi její manžel? Zřejmě někdo, kdo v sobotu ráno odchází brzo z domu.
Proto je sama a sladce se houpe mezi probuzením a snem.
Pak vstala. Naproti ní na dlouhé noze jako čáp stojí televizor. Pře
hodila přes něj svou košili, která přikryla obrazovku jako bílá zřasená
opona. Stojí teď těsně u postele a já ji poprvé vidím nahou, Agnes, hr
dinku mého románu. Nemohu spustit oči z té hezké ženy a ona, jako by
cítila můj pohled, odbíhá se obléci do vedlejšího pokoje.
Kdo je Agnes?
Tak jako Eva pochází z žebra Adamova, jako se Venuše narodila
z mořské pěny, povstala Agnes z gesta té šedesátileté dámy, která máva
la u bazénu na plavčíka a jejíž rysy se mí již rozplývají v paměti. To gesto
ve mně tehdy probudilo nesmírný a nesrozumitelný stesk a ze stesku se
narodila postava ženy, kterou nazývám Agnes.
Ale není člověk, a románová postava snad ještě víc, definován jako
jedinečná, neopakovatelná bytost? Jak je tedy možné, že gesto, které
jsem viděl na jednom člověku, které s ním bylo spjato, charakterizovalo
ho, bylo jeho osobitým půvabem, je zároveň esencí docela jiného člově
ka a mého snění o něm? To stojí za úvahu:
Jestli od chvíle, co se objevil na zeměkouli první člověk, přešlo po ze
mi asi 80 miliard lidí, lze těžko předpokládat, že by každý jedinec měl
svůj vlastní repertoár gest. To je prostě aritmeticky nemožné. Bez nejmenších pochyb je na světě mnohem méně gest než individuí. To zjištění
nás přivede k šokujícímu závěru: gesto je individuálnější než individu
um. Mohli bychom to říci formou úsloví: mnoho lidí, málo gest.
Řekl jsem na začátku, když jsem mluvil o dámě u bazénu, že “jakási
esence jejího půvabu, nezávislá na čase, se tím gestem na vteřinu odhali
la a oslnila mne”. Ano, tak jsem to v té chvíli chápal, ale mýlil jsem se.
Gesto neodhalilo žádnou esenci té dámy, spíš by se dalo říci, že ta dáma
mi dala poznat půvab jednoho gesta. Gesto nelze totiž považovat za vý
raz individua, za jeho kreaci (protože žádný člověk není s to stvořit své
zcela originální a jen jemu náležející gesto) ba ani ne za jeho nástroj; na
opak, jsou to spíš gesta, která nás používají jako svých nástrojů, nosite
lů, vtělení.
Agnes už byla oblečená a odešla do předsíně. Tam se na chvíli zastavi
la a poslouchala. Z vedlejšího pokoje se ozývaly nejasné zvuky, podle
nichž usoudila, že její dcera právě vstala. Jako by se chtěla vyhnout
setkání, zrychlila krok a vyšla na chodbu. Nastoupila do výtahu a stisk
la knoflík označující přízemí. Výtah, místo aby se rozjel, začal sebou
cukat na místě jako člověk stižený tancem svatého Víta. Nebylo to po
prvé, co ji překvapil svými náladami. Jednou začal stoupat, když chtěla
jet dolů, jindy nechtěl otevřít dveře a půl hodiny ji věznil. Měla pocit, že
5

se s ní chce o něčem domluvit, něco jí sdělit svými hrubými prostředky
němého zvířete. Už několikrát si na něho stěžovala domovnici, ale pro
tože k ostatním nájemníkům se choval slušně a normálně, domovnice
považovala Agnesin spor s výtahem za její soukromou záležitost a nevě
novala mu pozornost. Agnes tentokrát nezbylo než vystoupit a dát se
dolů po schodech pěšky. Jen co se zavřely dveře, výtah se uklidnil a sjíž
děl za ní.
Sobota byla pro Agnes vždycky ten nejúnavnější den. Paul, její man
žel, odcházel už před sedmou a zůstával na oběd s některým z přátel, za
tímco ona využívala volného dne k tomu, aby se zhostila tisíce povin
ností mnohem nepříjemnějších než práce v zaměstnání: musila jít na
poštu a přešlapovat tam půl hodiny ve frontě, nakoupit v obchodním
domě, kde se pohádala s prodavačkou a ztrácela čas čekáním před po
kladnou, telefonovat instalatérovi a škemrat, aby přišel v přesně stano
venou hodinu a ona nemusila kvůli němu zůstat celý den doma. Mezi
tím vším se snažila najít chvíli, aby si odpočinula v sauně, kam se v týd
nu nedostala; a konec odpoledne strávila vždycky s vysavačem a pra
chovkou, protože uklízečka, která přicházela v pátek, pracovala čím dál
nedbaleji.
Ale tato sobota se lišila od jiných sobot: je to přesně pět let, co zemřel
otec. Vybavila sejí před očima scéna: otec sedí skloněn nad kupou roz
trhaných fotografií a Agnesina sestra na něho křičí: “Jak to, že trháš
maminčiny fotografie!” Agnes se zastává otce a obě sestry se hádají
plny náhlé nenávisti.
Nasedla do auta, které bylo zaparkováno před domem.

* * *

“Víte, Johanne,” řekl Hemingway, “mne také pořád obžalovávají.
Místo, aby četli mé knihy, píšou teď knihy o mně. O tom, že jsem neměl
rád své manželky. Že jsem se dost nevěnoval svému synovi. Ze jsem dal
po hubě jednomu kritikovi. Ze jsem lhal. Ze jsem nebyl upřímný. Ze
jsem byl pyšný. Že jsem byl macho. Že jsem prohlásil, že mám dvě stě
třicet zranění a měl jsem jich jen dvě stě deset. Že jsem onanoval. Že
jsem zlobil maminku.”
“To je nesmrtelnost,” řekl Goethe. “Nesmrtelnost je věčný soud.”
“Když je to věčný soud, tak tam má být pořádný soudce. A ne omeze
ná učitelka obecné školy s rákoskou v ruce.”
“Rákoska v ruce omezené učitelky, to je věčný soud. Co jste si před
stavoval jiného, Erneste?”
“Nepředstavoval jsem si nic. Doufal jsem, že budu moci aspoň po
smrti žít v klidu.”
“Dělal jste všechno, abyste byl nesmrtelný.”
“Nesmysl. Psal jsem knihy. To je všechno.”
6

“Však právě!” smál se Goethe.
“Já nemám nic proti tomu, aby moje knihy byly nesmrtelné. Psal
jsem je tak, aby z nich nikdo nemohl odejmout ani jediné slovo. Aby
vzdorovaly všemu nečasu. Ale já sám, jako člověk, jako Ernest Hemingway, já na nesmrtelnost kašlu.”
“Já vám moc dobře rozumím, Erneste. Ale měl jste být opatrnější,
když jste byl živý. Teď už je pozdě.”
“Opatrnější? To je narážka na mou chlubivost? Já vím, když jsem byl
mladý, hrozně rád jsem se chvástal. Předváděl jsem se ve společnosti.
Měl jsem radost z anekdot, které se o mně vyprávěly. Ale věřte mi, nebyl
jsem takové monstrum, abych přitom myslil na nesmrtelnost! Když
jsem jednoho dne pochopil, že jde o ni, zmocnila se mne panika. Tisíc
krát jsem od té doby prohlásil, že mají všichni nechat můj život na po
koji. Ale čím vícjsem to prohlašoval, tím to bylo horší. Odstěhoval jsem
se na Kubu, abych jim zmizel z očí. Když jsem dostal Nobelovu cenu,
odmítl jsem jet do Stockholmu. Říkám vám, kašlal jsem na nesmrtel
nost, a řeknu vám teď ještě víc: když jsem si jednoho dne uvědomil, že
mne drží v objetí, měl jsem z ní větší hrůzu než ze smrti. Člověk si může
vzít život. Ale člověk si nemůže vzít nesmrtelnost. Jakmile vás nesmrtel
nost nalodí na palubu, už nemůžete vystoupit a i když se zastřelíte, zů
stanete na palubě i se svou sebevraždou a to je hrůza, Johanne, to je hrů
za. Ležel jsem na palubě mrtvý a kolem sebe jsem viděl své čtyři ženy,
seděly na bobku a všechny psaly všechno, co o mně věděly, a za nimi byl
můj syn a ten také psal, a babice Gertruda Steinová tam byla a psala a
všichni moji přátelé tam byli a vyprávěli nahlas všechny indiskrece a po
mluvy, které o mně kdy slyšeli, a stovka žurnalistů se za nimi tlačila
s mikrofony a armáda univerzitních profesorů po celé Americe to
všechno třídila, analyzovala, rozváděla a sestavovala do článků
a knih.”

16.
Hemingway se třásl a Goethe ho chytil za ruku: “Erneste, utište se!
Utište se, příteli. Já vám rozumím. Co vyprávíte, mi připomíná můj sen.
Byl to můj poslední sen, pak se mi už žádné nezdály anebo byly zmatené
a neuměl jsem je už odlišit od skutečnosti. Představte si malý divadelní
sál loutkového divadla. Já jsem za scénou, vodím loutky a sám recituji
text. Je to představení Fausta. Mého Fausta. Víte, že Faust je nejkrás
nější jako loutkové divadlo? Proto jsem byl tak šťasten, že se mnou ne
byli žádní herci a jen já sám jsem recitoval verše, které toho dne zněly
krásněji než kdy jindy. A pak jsem se najednou podíval do sálu a vidím,
že je prázdný. To mne zmátlo. Kde jsou diváci? Což je můj Faust tak
nudný, že šli všichni domů? To jsem jim nestál ani za to, aby mne vy
pískali? Ohlédl jsem se v rozpacích dozadu a ustrnul jsem: předpokládal
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jsem je v sále, a oni byli v zákulisí a dívali se na mne velikýma, zvědavý
ma očima. Jak se můj pohled setkal s jejich, začali tleskat. A já jsem po
chopil, že můj Faust je vůbec nezajímá a že divadlo, které chtěli vidět,
nebyly loutky, které jsem vodil po scéně, alejásám! Ne Faust, ale Goethe! A tehdy se mne zmocnila hrůza velice podobná té, o které jste před
chvílí mluvil. Cítil jsem, že chtějí, abych něco řekl, ale nemohl jsem.
Měl jsem zaškrcené hrdlo, položil jsem loutky, takže zůstaly ležet na
osvětlené scéně, na kterou se nikdo nedíval. Snažil jsem se uchovat dů
stojný klid, šel jsem mlčky k věšáku, na kterém visel můj klobouk, nasa
dil jsem si ho na hlavu a aniž bych se ohlédl po všech těch zvědavcích,
vyšel jsem z divadla a šel domů. Snažil jsem se nedívat ani napravo ani
nalevo a hlavně se neohlížet, protože jsem věděl, že jdou za mnou.
Odemkl jsem dům a rychle za sebou zabouchl těžké dveře. Našel jsem
petrolejovou lampu a rozsvítil ji. Vzal jsem ji do třesoucí ruky a šel
jsem do své pracovny, abych u sbírky kamenů zapomněl na tu nepří
jemnou příhodu. Ale dřív nežjsem stačil postavit lampu na stůl, padl mi
pohled k oknu. Byly tam natlačené jejich tváře. Tehdy jsem pochopil, že
se jich už nikdy nezbavím, už nikdy, nikdy, už nikdy. Uvědomil jsem si,
že lampa vrhá světlo na mou tvář, viděl jsem to podle jejich velikých očí,
které si mne prohlížely. Zhasl jsem a zároveň jsem věděl, že jsem zhášet
neměl; teď pochopili, že se před nimi skrývám, že mám před nimi strach
a budou o to divočejší. Ale ten strach byl už silnější než můj rozum a já
jsem utíkal do ložnice, strhl jsem z postele přikrývku a hodil siji přes
hlavu a stoupl si do rohu místnosti přitisknut ke zdi...”
17.
Hemingway a Goethe se vzdalují po cestách onoho světa a vy se mne
ptáte, co je to za nápad, svést dohromady právě ty dva. Vždyť k sobě
vůbec nepatří, vždyť nemají nic společného! A co má být? S kým si mys
líte, že by Goethe chtěl trávit čas na onom světě? S Herderem? S Hölder
linem? S Bettinou? S Eckermannem? Vzpomeňte si na Agnes. Jakou jí
naháněla hrůzu představa, že by na onom světě musela opět slyšet šum
ženských hlasů, které slyší každou sobotu v sauně! Netouží být po smrti
ani s Paulem ani s Brigittou. Proč by měl Goethe toužit po Herderovi?
Řeknu vám dokonce, i když je to skoro rouhání, že netouží ani po Schillerovi. Nikdy by si to nebyl za života přiznal, protože by to byla smutná
bilance nemít v životě ani jediného velkého přítele. Schiller mu byl ne
pochybně ze všech nejdražší. Ale slovo nejdražší znamená jen to, že mu
byl dražší než všichni jiní, kteří mu, upřímně řečeno, tak příliš drazí ne
byli. Byli to jeho současníci, nevybral si je. Ani Schillera si nevybral.
Když si jednoho dne uvědomil, že je bude celý život mít kolem sebe,
sevřelo se mu hrdlo úzkostí. Co dělat, musil se s tím smířit. Měl ale něja
ký důvod být s nimi i po smrti?
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Je to proto jen z nejupřímnější lásky k němu, že jsem mu po jeho boku
vysnil někoho, kdo ho velice zajímá (jestli jste to zapomněli, připomenu
vám, že Goethe byl za svého života Amerikou fascinován!) a nepřipo
míná mu bandu romantiků s bledými tvářemi, kteří se ke konci jeho ži
vota docela zmocnili Německa.
“Víte, Johanne,” řekl Hemingway, “je to pro mne veliké štěstí, že tu
mohu být s vámi. Lidé se před vámi třesou úctou, takže se mi všechny
moje manželky i se starou Gertrudou Steinovou zdaleka vyhýbají.’’ Pak
se začal smát: “Není-li to ovšem proto, že jste tak neuvěřitelně nahastrošený!”
Aby byla Hemingwayova slova srozumitelná, musím vysvětlit, že ne
smrtelní si mohou na onom světě vzít na své procházky tu podobu svého
života, kterou chtějí. A Goethe si zvolil intimní podobu svých posled
ních let; tak ho kromě jeho nejbližších nikdo neznal: na čele měl prů
hlednou zelenou destičku přivázanou šňůrkou kolem hlavy, protože ho
pálily oči; na nohou pantofle; a kolem krku tlustou vlněnou strakatou
šálu, protože se bál nachlazení.
Když slyšel, žeje neuvěřitelně nahastrošený, šťastně se rozesmál, jako
by mu Hemingway právě řekl velkou pochvalu. Pak se k němu naklonil
a řekl tiše: “Nahastrošil jsem se takhle hlavně kvůli Bettině. Všude kudy
chodí, mluví o své velké lásce ke mně. Tak chci, aby lidé viděli objekt té
lásky. Když mne zahlédne zdálky, utíká pryč. A já vím, že dupe vzte
kem, že se tu promenuji v téhle podobě; bezzubý, plešatý a s touhle
směšnou věcí nad očima.”

Ďábel vede bál
Philippe Sollers
Co je velký román? Živoucí organismus, který potřebuje ke svému po
malému chodu všechen čas, ale zároveň vás nenechá ani minutu lhostej
ným; celek na tři západy dokonale uzavřený, v němž se přesto každý detail
hlásí o slovo. Kniha pro všechny (co bude dál? co se stane s postavou?) i pro
ty nejvybranější (jak autor komponuje příběh? jaké jsou jeho tajné úmys
ly?). To všechno platí o Nesmrtelnosti — bezpochyby nejpromyšlenějším
a zároveň nejodvážnějším románu Milana Kundery. Dovolil si ten přepych
odvahy, i když se mohl klidně spolehnout na setrvačnost solidně etablova
né slávy. Jenomže chytit ho do pasti vlastního obrazu, to se právě hned tak
nepodaří. Ještějednou všem unikl. Bezpochyby ho špatně hlídali. Zatrace
ný akrobat! Uprostřed Paříže! S prázdnýma rukama, s prázdnými kapsa
mi. Jen s psacím strojem. A to ještě trvá na tom, abychom ho četli od první
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do poslední řádky. Což se stalo. Résumé:je to chef-ďoeuvre. Špatné skrý
vaná žárlivost nakladatelského a žurnalistického světa? Možná, ale tak už
to chodí.
První dobrá zpráva je tedy tato: Milan Kundera nemá vůbec v úmyslu
spokojit se tím, že je Milanem Kunderou: právěpodepsaljménem Milana
Kundery zázračný a ďábelský “francouzský” román. Jako by Kafka, vrá
tiv se mezi nás, poslal k čertu všechna klišé i všechny diplomní práce, co
o něm byly napsány, aby vás uchvátil nejprostšími a nejbezprostřednějšími
slovy. Děj se odehrává se stejnou přirozeností na ultramoderním Montpar
nasu, jako se kdysi odehrával v Praze. Anebo si představte, že by Proust,
odmítnuv být Proustem anestezovaným tunou komentářů, se opovážil být
prostě Marcelem Proustem zde, před všemi a dnes. Jaká nepatřičnost! Ja
ké rozpaky ve večerních televizních zprávách! V Nesmrtelnosti dva dávno
mrtví, kteřísi dovolují vyslovit svůj názor o tom, co z nich udělala marnost
dnešního světa změněného ve spektákl, jsou Goethe a Hemingway. Jsou na
jiném světě a klábosí spolu o enormní a zlomyslné hlouposti, jížjsou usta
vičným terčem. Myslí si o nás své a nejsou vůbec smutní. Ale vraťme se.
Na začátku románu vidíme odpočívat vypravěče v gymnastickém klubu
vybaveném bazénem a zrcadly vysoko nad Paříží. Pozorujeme dámu me
zi šedesáti a pětašedesáti, která právě končí svou lekci plavání. Scéna je
trapná a komická. Dáma odchází, otočí se a zamává rukou na rozloučenou
plavčíkovi, který se jí pošklebuje. To gesto je prchavé, graciézní, mladé,
dojemné, oslňující. Celá kniha se k němu bude vracet jako k vedoucí linii
procházející tímto mnohonásobným příběhem (je to tedy román na variace
tělesných pohybů). To gesto probudí imaginaci a narodí se hlavní aktéři:
Agnes a její sestra Laura, jejich otec, maniak diskrétnosti; Paul, manžel
první sestry, který se později ožení s druhou (studie postupného rozkladu
dvojic).
Jiný zdroj inspirace: rozhlas; vypravěč ho poslouchá ráno v polospánku:
nepřetržitý a zmatený proud, vývar z nervózních hlasů nových pánů světa.
Jsou tu tedy jednak mrtví, více méně slavní a zároveň naprosto bezbranní,
a potom jsou tu živí, dokonale desorientovaní a čím dál víc podřízení irrea
litě, kterou pro něfabrikuje moderní svět. Mnoho lidí, málo gest, říká Kun
dera. Nebo ještě: lidí mnoho, myšlenek málo. Životy jsou jakoby dopředu
nahrané pod pohledem Boha-fotografa, který na sebe vzal podobu perma
nentní indiskrétnosti. Někteří — je jich čím dál míň — trpí v hloubi duše
tím prázdným a prostituovaným přeexponováním všech přede všemi (Ag
nes a její otec); jiní k tomu všeobecnému zmatku sami ještě přispívají ja
kýmsi sebevražedným exhibicionismem (Laura, její milenec Bernard,
Paul); konečně někteří, ale jen docela vzácně, nemají iluze a kladou odpor.
Obrazy, les images, se všude proměňují v rozkazy; hlasy reklamních
sloganů, to je vláda toho, co Kundera nazývá imagologií (všichni budou
opakovat to slovo v příštích měsících). Ideologové ztratili moc (což bylo
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nedávno potvrzeno dějinami) ve prospěch imagologů, kteříje s velkým elá
nem nahradili. Likvidace ideologie (příliš těžkopádné, archaické, Hitler,
Stalin, Mussolini, Ceaucescu a spol.) je od nynějška doprovázena všeobec
ným dozorem, který se nám prezentuje jako svoboda, charitativní, vřelá a
hlavně jednomyslná, neboťje okamžitě schvalována sondážemi veřejného
mínění jakožto nedotknutelným prostředkem demokratického vládnutí.
Imagologové? Jsou mocnější než politikové, jsou to propagandisté nezadr
žitelného úniku reality; za nimi jdou v druhém sledu všichni úředníci všech
forem informace: zábavné hry, vraždy filmované ve chvíli činu, tanky,
varieté, citový sirup, z pásky pouštěné výbuchy smíchu.
Zatímco píšu tyto řádky, veliký plakát naproti mému domu ukazuje
řvoucí dítě s široce otevřenými ústy a nohou v sádře. Nápis: Díky za to, že
se pletete do toho, po čem vám nic není. Kdo by se mohl postavit proti
vznešenému křižáckému tažení za práva dětí zbaběle bitých? Nikdo. Ale
to, co je důležité, není ani tak spravedlivá věc ochrany dětství, jako pokyn
nahlížet do soukromého života druhého člověka, protože proč bych se ne
měl starat o štěstí svých sousedů i protijejich vůli? Ta paní o poschodípode
mnou, není snad nešťastná? Není mou svatou povinností, abych zasáhl?
A nejsem puzen se plést do toho, po čem mi nic není, právě proto, že to, po
čem mi něco je, mne otravuje, tíží, denervuje? Tenhle Kunderův román —
přišel nám opravdu vhod? Nemíří potměšile k tomu, aby nám bral naději
v demokracii a její neodolatelnou budoucnost? Proč nasadil apotheose lid
ských práv korunu nekrofilní nesmrtelnosti Pantheonu?
Umění Kunderovo se resumuje, zdá se mi, ve dvou základních vlastnos
tech: jednak Kundera prolíná rád velkou Historii s malými historiemi
(evropské události dvou posledních století a všední život v dnešní Paříži),
a osvětluje jedním druhé; za druhé: s mimořádnou přirozeností rodí se u ně
ho provokativní myšlenka z konkrétní scény (muž rekapituluje svůj sexu
ální život a uvědomí si, že z něho zapomněl téměř vše) nebo naopak nena
dálá scéna z filosofické reflexe. Jeho romány, a tento zejména, jsou jako
ubrus, jejž lze prostírat z obou stran, jsou jako demonstrace z kursu “exi
stenciálni matematiky” (nová magická věda). Sleduji tragikomické do
brodružství Agnes, Paula, Laury a zároveň dojemný i komický příběh
Goetha a Bettiny von Arnim (aneb: jak se stane velký muž kořistí velké
lásky, kterou chová žena sama k sobě; styl: velkým mužům vděčná hyste
rie). Budu se zamýšlet nad nočními toulkami podivného profesora Avena
ria, anarchisty spořádaného vzezření, který propichuje pneumatiky aut
kuchyňským nožem, a zároveň chápat zrození toho, co Kundera nazývá
“homo sentimentalis”, romantismus ze začátku 19. století, “extrakoitální
lásku”, “hypertrofii duše”, narcisistníprogresismus, fascinaci nesmrtel
nou smrtí, později totalitarismus a nakonec obchod s rozdivočelými obra
zy (images), nový analfabetismus, abdikaci rozumu i vůle, frigidní ne
stoudnost a citové překypění lhostejného srdce, — a to všechno mi Kunde
ra zabalil do “demokratické křeče smíchu”.
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Ďábel sám vede ten bál, ale nejhoršíje, že je to dobrý ďábel, tedy nepora
zitelný, jeho morbidní vlastnostíje jen to, že mu i v komičnu totálně chybí
jakýkoli smysl pro humor. Bůh, z něhož se stal všudypřítomný kamera
man; ďábel a jeho Diabolo; zákaz erotiky i každé mnohoznačnosti; slepá
ulička mezi oběma pohlavími, končící pro muže i pro ženy ve vyděšené a
brutální depresi (to věčně ženské ubohého Goetha nás dotáhlo ke ztrátě
krásy stejně jako rozkoše); hle, to je to, —pominu-li tento román, nádher
ný, veselý, lstivý a strašný, — to je to, co nás očekává. Porážka touhy a eu
forický triumf smrti. Jako by program kompjuteru, ohlášený kdysi jasno
zřivým a špatně pochopeným filosofem absolutna se stal napříště defini
tivním: “Na konci historie jen sama smrt bude žít lidský život.“ Anebo
přece jen probuzení? Ano, například při čtení této knihy.
Přeložila V.H.
Philippe Sollers, jeden z nejvýznamnějších francouzských spisovatelů
své generace; autor mnoha knih; dlouholetý šéfredaktor avantgardní
revue Tel quel, později proměněné na Infini. Text Ďábel vede bál byl uve
řejněn v Nouvel Observateur dne 11. ledna 1990.

O Idyle a idyle
Francois Ricard
Posledními stránkami Nesnesitelné lehkosti bytí, které nesou název
Kareninův úsměv, jsem byl a stále ještě jsem oslněn i zmaten. Oslnění
pramení v jejich kráse, v jejich sémantické i formální plnosti. Zároveň
mne však jejich krása a plnost mate a vede k otázkám, jež téměř nemají
konce. Abych svému oslnění i zmatku přišel na kloub, abych obojí po
chopil jako celek i odděleně jedno po druhém, píšu tento esej. Bude to
meditace, která se soustředí na dvě témata — téma krásy a téma idyly.
Odkud se však vzal můj šok ? Pramenil nepochybně ze zvláště ostrého
kontrastu mezi posledními stránkami románu a tím, co jsem tehdy po
važoval za centrální tendenci Kunderova díla, tendenci, již jsem defino
val jako ironii, nedůvěru ke každé formě lyrismu, jako radikální kritiku
nevinnosti, krátce jako způsob filosofického satanismu spojeného pře
devším s destrukcí, s výsměchem, s pohledem, který se na všechny hod
noty, zejména na politiku a poesii, dívá s podezřením a despektem. 1)
Neznám v tomto ohledu žádné jiné literární dílo, které by umění desiluse dovedlo k dalekosáhlejším důsledkům, které by do té míry odkrylo zá
kladní šalbu, jíž se napájejí naše životy a myšlení. Krátce řečeno — ne
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znám dílo, které by bylo duchu idyly tak cizí. Jednou z konstant Kunderova díla je naopak to, že skrze své postavy a v jejich úvahách — Ludví
ka a Jaroslava v Žertu, vypravěče v povídce Nikdo se nebude smát, hr
dinky Autostopu, doktora Havla a Eduarda ve Směšných láskách, Ja
kuba ve Valčíku na rozloučenou, Taminy a Jana v Knize smíchu a zapo
mnění, sluhy ve hře Jakub a jeho pán — odhaluje bezvýznamnost a doko
nalou šaškárnu světa v celé jejich nahosti.
Kde se tedy v takovém světě může vzít idyla? Jak je v Kunderově díle
vůbec možná ta poslední část Nesnesitelné lehkosti bytí, část plná něhy,
ozářená úsměvem umírajícího psa? Nepatřičnost je o to větší, že tato
idyla následuje v románu právě po části nazvané Velký pochod, v níž je
pojednáno téma kýče a hovna a romanopiscova ironie je snad radikál
nější než kdekoliv jinde v jeho díle.
V těch stránkách o Kareninově smrti bylo prostě cosi šokujícího. Pře
ce však v nich byla pravda stejně evidentní a nevyhnutelná, jako je prav
da vyplývající z nejsatanštějších částí Kunderova díla. Ty stránky mi
odhalovaly jiného Kunderu nebo mne při nejmenším donutily, abych
svoje pojetí jeho díla opravil (tedy to, jak na mne jeho dílo působí, jak
mne zasahuje až do hloubi vědomí). To však se nemohlo obejít bez no
vých otázek, bez toho, aniž bych změnil svůj poněkud jednostranný ná
zor na Kunderovo dílo, aniž bych začal zkoumat paradox: jak to, že spi
sovatel zpustošení je také spisovatelem idyly?
2.

Přečteme-li Kunderovo dílo znovu, dojdeme k závěru, že i když Kareninův úsměv je jistě nejpropracovanějším a nejdále dovedeným zobra
zením idyly, ani zdaleka nejde o ojedinělý případ. V předchozích povíd
kách a románech najdeme jiné analogické příklady, takže nijak nepře
ženeme, řekneme-li, že se v nich vyjevuje jedno ze základních témat díla,
jeden z nejsilnějších motorů existence postav i vlastní dynamiky romá
nové představivosti.
Ale jako všechna Kunderova témata i toto téma je svou podstatou
mnohoznačné, polysémické, nepřevoditelné na nějaký stálý či definitiv
ní obsah. Tak jako Sabininy zvláštní obrazy z Nesnesitelné lehkosti bytí,
je jeho význam poznamenán tázavou povahou románového diskursu a
nedá se vyjádřit jinak, než jako jakýsi sémantický kontrapunkt, který
ho ustavičně násobí a přitom odhaluje z druhé strany, takže jeho smysl
nikdy není ustálen a o to víc nás fascinuje a zdá se bohatší.
Nic snad nevyjadřuje lépe tuto dvojznačnost tématu idyly než konec
Knihy smíchu a zapomnění. Na břehu moře, na zapomenutém ostrově —
idylická dekorace par excellence — procházejí se Jan a Hedvika po plá
ži, kde jsou všichni nazí. Ona v tom vidí obraz ráje, obraz konečně osvo-
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bozeného lidstva, zatím co on myslí na nahé Židy odcházející do plyno
vých komor. Rozprávějí spolu o Dafnisovi a Chloe:
Ovce okusovala vyprahlou trávu a on opakoval ještě jednou s povzde
chem: “Dafnisi, Dafnisi...”
"Voláš Dafnise?”
"Ano,” řekl, "volám Dafnise.”
"To je dobře, ” řekla Hedvika, "musíme se k němu vrátit. Vrátit se tam,
kde člověka ještě nezmrzačilo křesťanství. Myslil jsi to tak?”
"Ano,” řekl Jan, i když si myslil něco docela jiného. 2)
Neporozumění mezi Janem a Hedvikou si zaslouží větší pozornosti.
Oba touží po idyle, což je, jak píše Kundera jinde, “stav světa před prv
ním konfliktem; anebo mimo konflikt; anebo kde konflikty nejsou než
nedorozuměním, tedy falešnými konflikty”. 3) Tuto touhu po štěstí za
loženém na harmonii můžeme nazvat jejich “idylickým vědomím”.
I když oba tuto touhu pociťují, pro každého z nich znamená něco ji
ného a obrazy, do nichž ji Hedvika a Jan promítají, nejsou stejné. Kaž
dý z nich má a živí v sobě jiné, jemu vlastní “idylické vědomí”, v němž
je vyjádřen jakýsi individuální “mýtus” každého z nich, mýtus, který
ovládá jejich život i obrazotvornost.
Mluvil jsem o idyle jako o motoru právě v tomto smyslu: dynamiku a
excistenciální zákon každé Kunderovy postavy bylo by totiž možno de
finovat právě idylou, kterou v sobě tato postava nese anebo kterou je
nesena. Lze ji definovat jejím “idylickým vědomím”. Přečtěme znovu
např. Žert. Naše znalost postav se nikdy nezdá tak pregnantní a celistvá,
jako když je chápeme v rámci “idylické situace”, skrze idylu, která je
obývá. Helena: radost zástupů velebících revoluci. Jaroslav: v polích,
blízko šípkového keře, jezdci doprovázející zahaleného krále. Kostka:
zvlněná krajina, kde vládne odpuštění. Pro každého spočívá štěstí
v konkretizaci jeho idyly, neštěstí v její destrukci.
Ale vraťme se k nahému Janu a nahé Hedvice na pláži. Každý z nich
v sobě živí určitý obraz idyly, každý z nich si představuje na svůj způsob
Dafnisův svět, kde není místo pro konflikty. Jejich vzájemné nepocho
pení je hlubší, než se zdá. Neboť co odlišuje jejich “idylická vědomí”, je
víc než pouhý rozdíl. Je to protiklad. Hedvika se mezi nudisty cítí být
blízká Dafnisovi; Jan ví, že je od Dafnisova světa nenapravitelně oddě
len a mohl by se mu přiblížit, bylo-li by to vůbec možno, jen kdyby z této
pláže utekl, anebo kdyby pláž všichni opustili. Janova idyla není pouze
odlišná od Hedvičiny idyly, je jejím protikladem, přesněji, její negací.
Takto, na základě stejného popudu — touhy po harmonii a míru —
se rozvíjejí dva obrazy — dva významy — idyly, oba bohatě v Kunderově díle ilustrovány. Abychom tyto dva typy mohli lépe uchopit v jejich
antagonismu i vzájemném propletení, navrhuji nazvat je — s odvolávkou na kritika Northropa Frye, který si tato slova vypůjčuje zase od
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Williama Blakea 4) —jeden idylou nevinnosti (Hedvičina idyla), druhý
idylou zkušenosti (Janova idyla).
Zabralo by příliš mnoho místa vypočítat všechny případy, v nichž se
projevují tyto dva typy v Kunderově díle. Spokojme se tím, že připome
neme ty nejevidentnější.

3.

Typ idyly nevinnosti se projevuje dvěma základními způsoby, které
by se na první pohled zdály protikladné, kdyby jedním z objevů kunderovského románu nebylo právě to, že ukazuje, do jaké míry jsou hlubo
ce analogické, zakořeněné ve stejné touze a vyúsťující do stejného světa.
K prvnímu způsobu patří právě nudistická pláž, v níž Hedvika vidí ztě
lesnění Dafnisova ostrova; varianty tohoto způsobu idyly najdeme ne
jenom ve scénách kolektivních slavností a orgií (ve vile filmařky v Život
je jinde, u Karla a Markéty, potom u Barbary v Knize smíchu a zapomně
ní), ale též v evokaci té “hudby bez paměti”, toho “původního stavu
hudby”, který nám dávají slyšet elektrické kytary: zde se totiž také vše
chny konflikty ruší.
Na těchto jednoduchých kombinacích not se mohou všichni sjednotit,
vždyťje to bytí samo, které v nich křičí své radostné Já tu jsem! Žádný sou
hlas není radostnější než prostý souhlas s bytím... Těla se pohybují do ryt
mu tónů, opilá vědomím, že existují. 5)
Druhým způsobem idyly nevinnosti není nic jiného než revoluční ide
ál, který slibuje konec všech konfliktů skrze přeměnu světa v jeden jedi
ný kruh družnosti, spojený společným souhlasem, kruh bez opozice a
rozdílnosti. Tato interpretace komunismu jako idylické vůle se v Kun
derově díle pravidelně vrací; nacházíme ji v různých evokacích Prahy
roku 1948, kde se revoluce představuje jako výzva adresovaná všem,
aby konečně vstoupili “v tu zahradu, v níž zpívají slavíci, na to území sou
ladu, kde se svět netyčí cize proti člověku a člověk proti jiným lidem, kde
naopak svět i lidí jsou stvořeni z jedné jediné látky.” 6)
Mezi Hedvičinou pláží či rockovou hudbou na jedné straně a komu
nistickým tanečním kolem na druhé straně je zdánlivý protiklad. Když
si Tereza jednoho dne prohlíží fotografie z tábora nudistů a fotografie,
na nichž je příchod ruských tanků do Československa, nemůže se ubrá
nit, aby neřekla: “To je totéž.” 7) Tyto dva způsoby idyly nevinnosti
mají totiž stejné charakteristické rysy. Uveďme dva, které spolu ostatně
souvisí: zrušení individua a odvržení všeho ohraničení.
Hedvičina pláž, orgie či rockový koncert mají především s komunis
tickým rájem společné to, že samota je v nich nemožná a nadto nepří
pustná. Je to svět splynutí, rozpuštění individua ve shromáždění a v cel
ku; ten, kdo s tímto celkem nechce splynout, “zůstane jen černou teč-
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kou, zbytečnou a zbavenou významu”. Jedním slovem — tato idyla je
ve své podstatě “světem pro všechny”. 8)
Je také světem, který nezná žádná ohraničení, světem, kde každé
ohraničení je popíráno a překračováno. Hedvika se raduje, že se octla
“na druhé straně toho nelidského světa, v kterém nás vězní civiliza
ce”. 9) Gustáv Husák oznamuje shromážděným dětem: “Děti! Vy jste
budoucnost! Děti, nikdy se neohlížejte zpět!“ 10) Zde se idyla situuje na
druhou stranu hranice, ať už jde o hranici osobnosti, kultury, morálky,
či samotné existence. Proti nahodilosti, proti slabosti, proti pochybě a
trpkosti, to jest proti jakémukoli zárodku konfliktu tato idyla staví pl
nost a úplnost. Úplnost radosti, úplnost svobody, úplnost bytí. Ve smy
slu “lyrického postoje” tvrdí, že “život je jinde”, a ošklivou, nedokona
lou každodennost, která je proděravělá nejistotou a nicotou, chce vy
koupit tím, že pozvedne život do výšek, v nichž triumfuje plnost smy
slu a uskutečnění touhy.
Tento první typ idyly — jeho vlastnosti nás opravňují, abychom ho
označili jako Idylu s velkým I — nám může připomenout svět kontinui
ty, který popisuje Bataille ve své studii o erotice a který právě spojuje
s překročením zákazu, s transgresí tabu. A v tom tkví štěstí Hedviky
anebo Markéty během orgií stejně jako štěstí politických aktivistů tan
čících v ulicích Prahy: v pocitu, že se dopustili transgrese, že překročili
hranici a došli tak k novému stavu bytí, nekonečně pravdivějšímu, jed
noduššímu a krásnějšímu než ten, který opustili.
4.

Mohli bychom říci, že takto chápaná Idyla prostupuje celé Kunderovo dílo, že je jeho centrálním mýtem a že tedy umožňuje porozumět naší
existenci a světu nebo alespoň jejich horizontům. Tento mýtus však
obrací všechnu fascinaci naruby, odpuzuje, místo aby přitahoval, a
aspirace mění v hrozbu. Možná, že právě v této nesmiřitelné kritice Idyly a v destrukci zázraku, který slibuje, se nejsilněji projevuje kunderovský satanismus. Je to radikální kritika. Netýká se jen toho či onoho ob
razu Idyly, té či oné ideologie či politiky, do níž je vtělena. Chce zasáh
nout hluboce zakořeněnou snahu dosáhnout Idyly — ať už v rozměru
individuálním nebo společenském — chce zasáhnout idylickou víru,
která dává přednost tomu, co je “za”, před tím, co je tady, přednost jed
notě před rozrůzněností.
Tato kritika bere na sebe rozličné formy. Někdy je explicitní, jindy za
halená, jednou se vyjadřuje cynismem, jindy výsměchem; vždycky však
odhaluje lež a hrůzu Idyly. Vzpomeňme na příklad na ostrov obydlený
samými Dafnisi a Chloe v šesté části Knihy smíchu a zapomnění, kam
Rafael zavleče Taminu. Anebo připomeňme universální vítězství kýče
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nad hovnem v Nesnesitelné lehkosti bytí, vítězství kýče, který není ničím
jiným než výrazem Idyly, jeho krásou.
Kunderovská kritika Idyly je však vyjádřena i jiným a snad nejvýz
namnějším způsobem, jímž bych se teď chtěl zabývat. Mám zde na mysli
to, že v Kunderově díle je rozhozena i síť jiných obrazů, z nichž vyvstá
vá jiný typ idyly. Mohli bychom ji paradoxně nazvat anti-idylickou idy
lou, kterou jsme výše charakterizovali jako idylu zkušenosti.
Na postavě Jana vidíme, jaké je toto idylické vědomí, ale Jan není po
stavou ojedinělou. Na jiných postavách Kunderových románů se dají
ukázat i komplexnější příklady podobného vědomí. Uveďme některé z
nich.
První dva příklady najdeme v Žertu. Je to především závěrečná scéna
vystoupení malé folklorní kapely, ke které se připojí Ludvík, scéna s
mnoha motivy tradičně spojenými se světem idyly: hudba, zahrada,
přátelství, mír. Ale předtím je v románu jiná epizoda, ilustrující totéž té
ma: setkání s Lucií v době, kdy Ludvík internovaný ve vojenském tábo
ře má pocit, že je “odhozen mimo svou životní dráhu”. 11) Nikde jinde
se snad anti-idylický charakter takovéto idyly neprojeví s větší silou než
v těchto pasážích, kde se štěstí — paradoxně — rodí z vyhoštění a z vyhoštěnosti.
Byl jsem přesvědčen, že mimo okruh onoho dějinného volantu (jehož
jsem se opojeně dotýkal) není života, nýbrž jen živoření, nuda, vyhnanství,
Sibiř. A teď jsem najednou (po půl roce Sibiře) viděl docela novou a neče
kanou možnost života: otevřela se přede mnou zapomenutá louka vSednodennosti ukrytá pod perutí letících dějin a na ní stála chudičká, bědná a
přece milováníhodná žena — Lucie.
Co věděla Lucie o té velké dějinné peruti? Sotva někdy zaslechla její
zvuk; nevěděla nic o dějinách; žila pod nimi; netoužila po nich, bylyjí cizí;
nevěděla nic o velkých časných starostech, žila starostem malým a věč
ným. A já jsem byl náhle vysvobozen. 12)
V šesté části románu Život jejinde je potom ta “tichá přestávka”, v níž
se objeví postava čtyřicátníka, který žije “idylu svého ne-osudu” nechá
vaje přitom svítit pro Jaromilovu milenku “lampu dobroty”. 13) V Kni
ze smíchu a zapomnění je malý hotel v alpské vesnici, kam se utekla Tamina a její manžel, když odešli z vlasti.
Když... si uvědomili, že jsou sami, vytrženi ze světa, v němž se odehrá
val celý jejich dosavadní život, pocítila osvobození a úlevu. Bylo to v ho
rách a oni byli nádherně sami. Kolem nich bylo neuvěřitelné ticho. Tamina
ho vnímala jako nenadálý dar... bylo to ticho pro manžela a pro ni; ticho
pro lásku. 14)
Tato scéna už přímo ohlašuje poslední z případů, které jsme chtěli
uvést, ten, kde se nejsilněji objevují rysy tohoto typu idyly a který, jak
jsme řekli na počátku, je vlastním podnětem a důvodem tohoto eseje.
Myslím na poslední stránky z Nesnesitelné lehkosti bytí.
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Všechny uvedené příklady nabízejí obraz usmířeného světa, kde kon
flikty zmizely a kde vládne to, co se dá skutečně nazvat štěstím. Čím se
liší od prvního typu idyly? V čem jsou tyto idyly protikladem Idyly?

5.

Jejich nejnápadnější charakteristickou vlastností je samota anebo při
nejmenším ovzduší naprosté intimity. Jan si představuje Dafnise na je
ho ostrově s Chloe samotné. Stejně tak malá kapela, když se k ní Ludvík
ke konci přidá, má už jen zcela lhostejné publikum a vytvoří brzy upro
střed slavnosti “opuštěný ostrov”, “skleněnou kajutu spuštěnou do
hloubi studených vod”. V ústraní žije též čtyřicátník, stažen do své gar
soniéry, “zahleděn do sebe sama, svých nezávazných zábav a svých
knih”. 16) Co se týče Tomáše a Terezy, když přerušili “veškeré styky s
dosavadními přáteli a známými”, “přestřihli svůj život jako by to byl
kus stuhy”; ve své vesnici daleko od Prahy, “byli spolu a byli sami”. 17)
Tyto idyly se tedy rodí z radikálního rozchodu; jsou to soukromé idy
ly. Nicméně samo oddělení od davu k jejich zrození nestačí. Když Lud
vík ztratí Lucii a opustí doly, zůstává sám; přesto žije stále v pekle kvůli
své potřebě msty, což je jen jiný způsob, jak uznávat dějiny a být v nich
uvězněn. K jeho osvobození dojde až na samém konci románu, kdy po
chopí marnost msty a nebrání se už svému ničím neohraničenému pádu,
své ničím neohraničené cestě do ústraní. Teprve tehdy může nastat idy
la; teprve tehdy bude Ludvík moci nasadit k ústům klarinet a znovu na
jít zapomenutý folklor. Tento zážitek není cílem, k němuž celý život
směřoval. Je to poznání, skryté v hloubi Ludvíkova ztroskotání, na nejnižším místě jeho pádu a jeho vyhoštění.
Samota je tedy opravdová, teprve když znamená nejen rozchod s ko
lektivem, ale především radikální desolidarizaci, která navždy přerušu
je jakoukoli komunikaci a definitivně diskvalifikuje kolektiv a jeho tou
hu po Idyle. Osamělec, hrdina soukromé idyly, je proto vždycky desertér.
Neboť tato idyla nemá nic z nanebevzetí, nic ze vstupu do jiného živo
ta. Je dokonce přímým opakem něčeho takového, znamenajíc mnohem
spíš odvrácení od jakéhokoli jiného života. Takto čtyřicátník žije “oto
čen zády k Historii a jejím dramatickým představením, otočen zády k
vlastnímu osudu”. 18) Jinak řečeno, podmínkou idyly tu není překroče
ní, ale ústup; nikoli transgrese zákazu, ale transgrese ještě radikálnější;
transgrese všech transgresí. Tomáš a Tereza ve své vsi nejsou “na druhé
straně” hranice, tam kde se život mění v osud, kde vládne smysl a úpl
nost, kde dějiny jsou na pochodu. Jejich mír je naopak útěk, stažení se
dovnitř hranic, do světa ne-osudu, do světa neplnosti, do opakování a
do nedokonalosti smyslu. Do světa Lucie.
Tak jako Idyla je svou podstatou positivní, tato druhá idyla je nega
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tivní. Dala by se dokonce definovat velmi přesně jako ne-Idyla, to jest
jako svět, který bude odsouzen k zapomnění a zpustošení ve chvíli, kdy
se Idyla uchopí moci.
V osamocení Tomáše a Terezy bere tento svět na sebe podobu domku
na samotě, v němž umírá pes.
6.

Jestliže kýč je výrazem Idyly nevinnosti, k idyle zkušenosti patří krá
sa. Motivy, k nimž je přidružena v Kunderově díle krása, jsou zároveň
motivy idyly, kterou jsme nazvali “idylou Jana”. Vytvářejí z krásy kate
gorii, která je rovněž “negativní”, to jest je spojena s odloučením, jímž
se od Idyly oddělujeme a ve svém osamocení teprve objevujeme, co až
dosud bylo skryto.
Anebo spíš to znovuobjevujeme. Protože krása není to, k čemu smě
řujeme, ale to, k čemu se vracíme, to, k čemu padáme — když jsme do
vršili rozchod s Idylou, která slibujíc překročení nás odvlékala mimo
naše ohraničení, do nějakého lepšího světa než byl ten, který jsme obý
vali předtím. Kunderova krása — a to je to, co ji staví nejsilněji do proti
kladu k “moderní” kráse — se nerodí z transgrese, ale spíš z toho, co
jsme nazvali transgresí transgrese. Je tím, co transgrese zanechala za se
bou, co určila ke zmizení. Je zkrátka právě tím, co bylo překročeno, tedy
zapomenuto, opovrženo, odhozeno Idylou.
Taková je na konci Žertu tradiční lidová hudba, pro kterou Ludvík
zahoří ve chvíli, kdy je opuštěna všemi, ve chvíli, kdy on sám je smířen se
svým pádem.
Ten svět... jsem (nečekaně) nalezl v jeho nebohosti; v jeho nebohosti a
zejména v jeho opuštěnosti; byl opuštěn bombastem a reklamou, opuštěn
politickou propagandou, opuštěn sociálními utopiemi, opuštěn houfy kul
turních úředníků... ta opuštěnost ho očišťovala; ta opuštěnost bylavyčíta
vá, očišťujíc ho, běda, jako někoho, kdo už má na kahánku; ta opuštěnost
ho ozařovala jakousi neodolatelnou poslední krásou; ta opuštěnost mi ho
navracela zpět.
A jeho “láska k tomuto světu... který on sám před lety zcela opus
til” 19) vrací zároveň Ludvíkovi vzpomínku na Lucii, vrací mu její zno
vunalezenou přítomnost; Lucie se svou chudobou a obyčejností, se
svým “šedivým rájem” 20), do něhož kdysi Ludvíka uvedla, stane se pro
něho “uvaděčkou” do krásy.
Také Jakubovi z Valčíku na rozloučenou se krása náhle zjeví, teprve až
když jeho pobyt v lázeňském městě končí, ve chvíli, kdy se chystá opus
tit svou zemi, protože už zpřetrhal svazky a je teď “mimo svůj život,
kdesi na odkloněné straně svého osudu”. 21) Tato krása, jíž je Kamila,
je však pro něho již ztracena. Stejně tak Franzovi, který se ptá: “Co je to
krása?”, Sabina neví, co odpovědět; ale vzpomíná si na dobu, kdy pra
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covala jako studentka na stavbě mládeže a vstoupila jednou náhodou
do kostela, kde slavili mši a kde poznala “okouzlení”.
To, co v tom kostele nenadále potkala, nebyl Bůh, ale krása. Věděla při
tom dobře, že ten kostel a ty litanie nebyly krásné samy o sobě, ale právě
ve spojení se stavbou mládeže, na které trávila dny v rámusu písní. Mše by
la krásná, protože se jí zjevila náhle a tajně jako zrazený svět.
Od té doby Sabina ví, že “krása je zrazený svět”. 22) Je to tím, že Idy
la představená zde jako “jed veselých pochodů, které zněly bez přestání
z tlampačů” stavby — neumí uskutečnit svou touhu po výškách než
znevážením toho, co jest, ve prospěch toho, co má být. Přináší s sebou
to, čemu Kundera po příkladu Heideggerově říká “zapomnění bytí” 23),
to jest zapomnění a odstranění všeho, co je v bytí složité, inkoherentní
nebo křehké, ve prospěch bytí simplifikovaného a koherentního, bez
trhlin a slabin. A to je důvod, proč kýč vyjadřuje tak přesně Idylu: ve
svém “kategorickém souhlasu s bytím” musí totiž za každou cenu igno
rovat hovno, to jest všechno, co je v bytí protikladné a prekérní; kýč mů
že trumfovat jen tím, že vztyčí “paravan zakrývající smrt” 24). A tato
redukce, toto nahrazení bytí Bytím, je právě to, v čem Jaromilův lyris
mus, ideál Hedvičina Edenu anebo rockový koncert se připodobňují re
volučnímu totalitarismu. Neboťtouha po zkrášleném vidění světa se ne
může uskutečnit bez odhození, bez zpustošení toho, co ve světě takové
mu zkrášlení odporuje nebo uniká; proto — abychom použili Kunderovy formulace — ve světě Idyly musí s básníkem vládnout kat.
Právě v tom, co pronásleduje kat, v tom, co zbylo, se skrývá idyla a
krása. Soumračná, ohrožená, “potopená jako Atlantida” 25) do mlčení
a zapomenutí, tato krása v nás proto nevzbuzuje ani tak vytržení jako
spíš jakýsi oslněný soucit. Soucit, to jest Charitas, dobrotu vůči tomu,
co je slabé a smrtelné, jako je Lucie v Žertu, jako jsou Karlova maminka
a její pudlík v Knize smíchu a zapomnění, jako je boxer Bobeš ve Valčíku
na rozloučenou, jako je vrána, kterou zachrání Tereza v Nesnesitelné leh
kosti bytí, a zejména jako je umírající Karenin.
Ale tento “soucit pro zpustošený svět” 26) je též oslněním tváří v tvář
bytí, tváří v tvář nahotě a evidenci bytí, toho bytí, které je za všemi mirážemi, anebo spíš na jejich dně, za všemi významy a výklady, které ho za
krývají. Je to totiž “někde za” 27), na opačné straně Idyly, kde mezi Te
rezou a Tomášem, o nichž už dlouho víme, že brzy umřou, zazáří koneč
ně ve vší své nebohosti a křehkosti, a taky už pod závojem smrti, něžný,
smířený úsměv Kareninův.
Poznámky:
1) Odvolávám se na svůj předchozí esej o Kunderovi “Z hlediska Satana”, pub
likovaný nejdřív v časopise Liberté (Montreal, 1979) a převzatý jako doslov k
románu Život je jinde, Gallimard, 1982.
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2) Kniha smíchu a zapomnění, 68 Publishers, 1981, VII- 14, str. 237.
3) L’art du roman, Gallimard, 1986, str. 161.
4) Northrop Frye: Anatomie kritiky.
5) Kniha smíchu a zapomnění, VI- 18, str. 189.
6) ibid, 1-5, str. 14.
7) Nesnesitelná lehkost bytí, 68 Publishers, 1985, 11-24, str. 66.
8) Kniha smíchu a zapomnění, 1-5, str. 14.
9) ibid, VII-14, str. 237.
10) ibid, VI-13, str. 184, podtrženo mnou
11) Žert, 68 Publishers, 1989, III-5, str. 58.
12) ibid, III-8, str. 80.
13) Život je jinde, 68 Publishers, 1979, VI-12, VI-17, str. 328, 333.
14) Kniha smíchu a zapomnění, IV-12, str. 106.
15) Žert, VII-19, str. 336.
16) Život je jinde, VI-10, str. 325.
17) Nesnesitelná lehkost bytí, VII-1, str. 256.
18) Život je jinde, VI-10, str. 325.
19) Žert, VII-19, str. 331.
20) ibid, III-7, III-8, str. 73, 81.
21) Valčík na rozloučenou, 68 Publishers, 1979, V-6, str. 179.
22) Nesnesitelná lehkost bytí, III-7, str. 103.
23) L’art du roman, str. 35.
24) Nesnesitelná lehkost bytí, VI-5, VI-10, str. 225, 230.
25) Kniha smíchu a zapomnění, IV-17, str. 114.
26) Žert, VII-19, str. 333.
27) Tato slova z básně Jana Skácela jsou zároveň názvem páté části L’art du ro
man.

Francois Ricard: profesor University of Montreal, dlouholetý šéfredak
tor časopisu Liberté, autor knihy Littérature contre elle-même. Esej o
Idyle a idyle byl publikován v americkém periodiku The Review of Con
temporary Fiction (Summer 1989) pod názvem The Fallen Idyll a jako
doslov k francouzskému kapesnímu vydání Nesnesitelné lehkosti bytí
(Galimard, 1989)

Z francouzského textu přeložila V.H.
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Paradoxy smíchu u Kundery
aneb Nikdo se nebude smát.,
*
Eva Le Grand-Bitnerová, Montréal
Humor je zdvořilostí beznaděje.
(Boris Vian)

Díky ironii se těžké stává lehkým
a lehké směšně vážným.
(Vladimír Jankélevič)

Román a smích Evropy...
Již v jedné z prvních ozvěn na román Žert (před více jak dvaceti lety)
označil Miloš Pohorský komiku a “zkoušku smíchem” 1) za podstatu
Kunderovy poetiky. Tenkrát ovšem ještě nemohl tušit, že se smích a
komično stanou i hlavní, doslova programovou sémantickou dimenzí
celého Kunderova díla, a především stěžejním předmětem (tématem)
jeho románů ve formě variací. Je ale pravda, že Kunderovo dílo, které
v celé historii evropského románu patří už dnes k těm největším, nabízí k
úvaze i jiná, pro Kunderovu tvorbu významná témata a motivy (historie,
zapomnění, láska, sexualita, smrt, poezie, krása, skatologie, kýč atd.).
Forma, jíž Kundera používá, si hraje zároveň s opakováním variačním i
polyfonickým a rozpracovává tato slova-témata od prvního až do pos
ledního textu v komplexní polymorfní i polysemickou symfonii. Po
sloupnost variací na jakékoliv z těchto základních témat se však téměř
nevyhnutelně střetává a často i splývá buďpřímo s tématem smíchu ane
bo se smíchem a komikou v důsledku specifické, kontrapunktické struk
tury díla. Proto zde budu číst celé Kunderovo dílo jako jediný komplex
ní text: jakofenomenologickou, poetickou variaci na téma smíchu, a tím
pádem také na téma evropského románu jako ironického žánru par
excellence.
Proč zde ale trvat na termínu tak filosoficky konotovaném? Proč se
jen nespokojit s porovnáváním románové formy s hudební variací, s
analogií, kterou rozvedl sám autor? Zdá se mi totiž, že neobvyklá sé
mantická hustota jeho románové ironie se sama dovolává fenomenolo
gické dimenze jeho kompozičního procesu 2). Kunderova forma variací
není jen dalším významným stupněm v historii evropského (a zejména
středoevropského) románu, ale i uměleckou ozvěnou velké středoev
* Článek je českou verzí francouzského příspěvku předneseného na konferen
ci o evropském humoru v polském Lublinu, která se konala v říjnu 1990.

Vladimír Vašíček: Rozptyl, 1964
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ropské myšlenkové tradice, jejího specificky pluralistického pohledu na
svět. V tomto smyslu se mi zdá významné, že Květoslav Chvatík v po
jednání o “myšlenkovém dědictví pražského jara” (Listy, 1988), ozna
čuje právě Kunderu za toho z českých současných romanopisců, jehož
estetická forma je českému fenomenologickému myšlení i obecněji tra
dicím středoevropské kultury a zvláště jejich prvkům relativismu, plu
ralismu a tolerance, nejbližší.
Vraťme se však ke Kunderovu dílu jako variacím na téma smíchu.
Nejde zde o nějaké abstraktní a univerzální pojetí smíchu, komiky nebo
ironie, ale naopak o jejich zkoumání v kontextu evropské historie a zvláš
tě, jak už bylo naznačeno, v kontextu historie evropského románu, toho
“umění zrozeného ze smíchu Boha”... Jde hlavně o linii, na jejímž for
málním dědictví Kundera tolik trvá a která od Cervantese, Rabelaise,
Sterna, Diderota a později Kafky, Haška, Musila až po Gombrowicze a
další, pro něj představuje právě dobrodružství evropské komiky smíchu.
Z této úvahy logicky vyplývá, že tentýž myšlenkový tón zazní nezbyt
ně z textů žánrově rozdílných: z Kunderových fikcí i z jeho stěžejního
francouzského eseje Umění románu 3). Zvláště poslední Kunderův ro
mán Nesmrtelnost 4) navazuje umělecky na myšlenkovou dimenzi smí
chu, kterou už známe z jeho esejistických textů. Je významné, že v obou
těchto knihách čtenář nachází, samozřejmě v žánrově jiných formách,
tentýž závěrečný paradox 5). Paradox komiky neodlučitelné od našeho
tak kafkovského světa, ve kterém komika “nedoprovází tragiku, ale ničí
ji v jejím zárodku ” 6): “Nabízejíc nám krásnou iluzi lidské velikosti, tra
gika nám poskytuje útěchu. Komika je krutější: brutálně nám odhaluje
nicotnost všeho (...) Opravdoví géniové komiky nejsou ti, kterým se nej
víc smějeme, ale ti, kteří odhalují neznámé pásmo komiky. Historie byla
vždy považována za výlučně vážné území. Avšak existuje také neznámá
komika historie, tak jak existuje (těžko přijatelná) komika sexuality” 7).
Variace, opakování a hranice smíchu...

Kundera chápe román především jako “velkou prozaickou formu, ve
které autor prostřednictvím experimentálních postav až do krajnosti
zkoumá několik velkých existenčních témat” 8). A je to právě smích, který
u něj ze všech témat vyjadřuje nejlépe samu podstatu (specifičnost) lid
ské existence v celé její relativitě, mnohoznačnosti a ...opakovatelnosti.
Zachytit u Kundery smích v jeho komplexní tématické i strukturální di
menzi je proto úzce spjato s “fenomenologickým” procesem jeho varia
cí, to jest s jejich textuální a hlavně intertextuální transformační dynami
kou. Kundera sám výslovně privileguje téma smíchu tím, že je úzce spo
juje s mechanismem opakování jako podstatné vlastnosti individuální i
historické existence, ale i jako základního principu jeho estetické formy.
V Knize smíchu a zapomnění opakování a variace na téma smíchu mají
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jedinečnou funkci, která sjednocuje románovou strukturu. Bez jejich
spojení by tato struktura se svými sedmi dílčími a zcela heterogenními
složkami, ztratila svoji specificky fenomenologickou (a románovou) vizi
světa, a tím i její ohromnou ironickou dimenzi. Podobně jako u Schön
berga variace zde představuje tu nejkrajnější formu opakování. Připo
mínám také, že tímto mechanismem opakování navazuje nadto Kundera osobitě na řadu evropských románů užívajících, v různých formách,
téže paradoxní logiky. Jeho dílo je však také uměleckou ozvěnou celé řa
dy filosofických pojednání. Problematika opakování je jednou ze stě
žejních v evropské filosofii, jednou ze základních existenčních otázek 9).
Kunderovo polymorfní zkoumání tématu smíchu předpokládá mož
nost dvou extrémních, naprosto opačných výsledků: na jedné straně
imitace,podobnost, totožnost, na druhé naopak zdůraznění nepodob
nosti, rozmanitosti a plurality. Na jedné straně absolutní jistoty a odpo
vědi, uniformita nebo zapomnění (totalitarismus, kýč); na druhé svět
rozdílů, nejistot, tázání a paměti (relativita, román). Zkoumaje v po
dobném smyslu tuto problematiku u Kundery, americký kritik Glcn
Brand užívá pro vymezení těchto dvou kontradiktorních možností ter
mínů, které zavedl ve své stati o próze a principu opakování J. Hillis
Miller 10). Tyto termíny jsou jako stvořené pro Kunderovo dílo: na
jedné straně “opakování platonské” (souhlas Kunderova “smíchu
andělů”), na druhé “opakování nietzscheovské” (ironický “smích ďáb
la”). Dá se říct, že tu platí připomínka Marxova, pro kterého se velké
historické události opakují: poprvé jako tragedie, podruhé jako fraš
ka... A právě variační práce s tématem (smíchu!) vytváří syntézu všech
variant vepsaných mezi tyto dva aspekty. To jasně ukazuje (a právě
v tom vidím její fenomenologický ráz!), že se Kunderova variace neza
kládá na dualistickém principu řeči, nýbrž na principu mnohoznačnosti
a mnohotvárnosti. Tím se její umělecké opakování stává nástrojem iro
nického, “specificky románového poznání” 11) naší existence.
Smích, žert, humor, ironie, komično, mystifikace, fraška, groteskno...
žádný z těchto pojmů, vybavujících se při čtení Kundery a patřících do
jeho škály “směšnosti”, zde nemíním definovat. Zajímá mě spíš pohled
do hraničního prostoru (tématického, kompozičního, stylistického, le
xikálního atd.), ve kterém se odehrává proces již zmíněné syntézy: Hra
nice... toť nádherná metafora paradoxního prostoru, v jehož vratném
pohybu smích hraje hlavní roli ve vaudevillu lidské groteskní repetice.
Variační opakování takto zdůrazňuje heterogennost jen zdánlivě jed
noznačného tématu (jeho hodnoty a smyslu). V semioticky komplexním
prostoru hranice může být každý existenční znak i rozdílně interpreto
ván. Tatáž věc či sitace mohou být sice banalitou pro jednoho, ale “pře
plněny významností” pro druhého člověka. Terry Eagleton výstižně
označuje tuto logiku, tak často využitou v Kunderových románech, za
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“semiotickou paranoiu” 12). Je to však také díky vnitřnímu polysemickému napětí uvnitř každého znaku, že se zde právě hranice stává ironic
kým centrem kunderovské estetiky 13). Jen tak z ní může vypuknout
smích... a současně jeho obrácená, groteskní ozvěna: smích reverzibility
smyslu a hodnoty naší existence, ať se jedná o její individuální či histo
rické složky. V Kunderově díle se vše soustřeďuje k tomu, aby “na místo
rétoriky přesvědčení byla nastolena rétorika smíchu, která by tu první
donutila k útěku” 14). Nepřestává zde znít ozvěna slov Nietzscheho,
pro kterého nezabíjí hněv, ale právě smích: “Pojďme a zabijme ducha
tíhy!” 15)

Ostentativní tematika smíchu
Smích jako ostentativní téma se u Kundery vyskytuje především v lexiku, počínaje tituly románů. Ty hned na začátku označují smích za
základní sémantickou i strukturální kategorii (Směšné lásky, Žert, Kni
ha smíchu a zapomnění,...). V Žertu se již samo titulní slovo stává hlav
ním předmětem variačních i polyfonických proměn, a tím i hraničním
prostorem celkové tematiky, kde právě historie a sexualita hrají tak dů
ležitou roli. Slovo “Žert” je zde opakováno v různých obměnách i úrov
ních, stávajíc se takto průsečíkem rozličných situací, témat i diskursu,
a tím je i povýšeno na “filosofickou” kategorii, ve které se individuální
dimenze prolíná s dimenzí historickou. Obyčejný žert zamilovaného
mladíčka (pohled poslaný Ludvíkem Markétě: “Optimismus je opium
lidstva. Zdravý duch páchne blbostí. Ať žije Trocký! Ludvík.”) se stává
politickým a sama politika je zde chápána jako obrovský žert. “A co
kdyby historie žertovala,” ptá se Ludvík, jehož celý život je zdevasto
ván tímto jediným žertíkem. On totiž ví, jak to již věděli protagonisté
Směšných lásek (a hlavně asistent Klíma z povídky Nikdo se nebude
smát...), že v jeho době (v těch smutně proslulých padesátých letech, ale
nejen v nich...) není prostě na žert místo. Již v tomto románu je lidská
existence výslovně ukázána jako groteskní divadlo osobních i historic
kých iluzí, jako explorace hranice, na které se nejen smích paměti mění
v zapomnění a vice versa, ale kde se navíc obě tyto figury podílejí na téže
vaudevillovské demystifikaci, která však paradoxně ničí veškerou di
chotomii.
Je to však v Knize smíchu a zapomnění, kde variace na téma smíchu
ukazuje nejjasněji svá dvě (zrovna tak protikladné, jako doplňující) tvá
ře: tvář ďábla (paměti) a tvář anděla (zapomnění). Paradoxní opaková
ní pracuje s tématem, jak již víme, současně v rámci zápletky i diskursu.
Díky tomu se zde hraniční pásmo spojující smích paměti se smíchem za
pomnění stává v románové fragmentární kompozici jediným poutem.
Zároveň se však mění (ve třetí části nazvané “Andělé”) v esej o smíchu
(“O dvojím smíchu”!), který je vynikající ilustrací toho, co Kundera,
připomínaje Brocha, sám nazývá specifickým románovým esejem.
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V tomto románu Kundera rozlišuje dva druhy smíchu považované za
dva základní antropologické postoje: Je zde nejprve původní smích
ďábla (“opakování nietzscheovské”), tedy smích anarchistů, disidentů
i všech marginálů, kteří odpírají “božskému řádu” jakýkoliv racionální
smysl. To je smích žertu, románu a samozřejmě jeho variací. Potom je zde
smích andělů (“opakování platonské”), tedy smích imitátorů; těch, pro
které má vše smysl a kteří touží jen po souhlasu všech se všemi, po kon
formitě a uniformitě. Jde o extatický smích bez paměti a bez touhy. Je
to smích, který se rýmuje se zapomněním, smích vážný, mimo žert: smích
všech, co vyzývají “kategorický souhlas s bytím”, to znamená postoj
označený v románu Život je jinde za lyrický a v Nesnesitelné lehkosti bytí
za kýč. “Smích, který je k smíchu, to je debakl. Přesto se však andělům
něco podařilo. Oklamali nás všechny sémantickým podvodem. Jejich
imitace smíchu i původní smích (ďáblův) nazývají stejným slovem. Lidé
si dnes už neuvědomují, že stejný vnější projev skrývá v sobě dva zcela
protikladné vnitřní postoje. Existuje dvojí smích a nám chybí slovo, kte
rým bychom jeden od druhého odlišili.” 16)
Není náhodou, že právě na variacích “o dvojím smíchu” Kundera
ukazuje mechanismus opakování, který je pro formu jeho románů tak
charakteristický. Románová variace (přirovnáním k formě hudebních
variací Beethovenovy Sonaty Opus 111) zde střídavě zkoumá v různé
formě i stylu smích - zapomnění a smích - paměť v jejich vzájemném
napětí. Tím ale také zdůrazňuje místo jejich koexistence, jímžje hranice
chápaná jako specifický prostor mnohoznačnosti, ve kterém každý sé
mantický zvrat vyvolá novou ozvěnu smíchu. Sedmá a poslední kapito
la, tématický i kompoziční vrchol románu, se právě nazývá “Hranice”:
“Ano, když se překročí hranice, ozve se osudově smích. Ale když sejde
ještě dál, ještě i za smích?” 17)
Zobrazené v doslovném i metaforickém, individuálním i kolektivním
smyslu, toto specifické hraniční pásmo nechává vytrysknout smích ne
vedle zapomnění, ale z něho samého, dovoluje odhalit náhle paměťa za
pomnění v jejich závratné blízkosti a zaměnitelnosti. A je to právě tato
blízkost, kterou Kunderova variace neustále zdůrazňuje ve všech téma
tech, jež rozehrává. Stačí jediný neobvyklý znak, aby se překročila hra
nice a vybuchl smích. Ten “zlý” smích ďábla, variace s jejím neustálým
opakováním: smích románu. A někdy stačí kubisticky spatřený obličej,
“na hranici přitažlivého a odporného (Žert), nebo percepce opakované
ho gesta, která odhalí druhou tvář sexuality nenadále proměněnou ve
“směšná gesta” (Kniha smíchu...). Anebo stačí zásah obyčejného klo
bouku, zavátého doprostřed formálního pohřebního ceremoniálu, aby
byl náležitě vážný dav neočekávaně zachvácen ztřeštěným smíchem
(Kniha...). A jak nemyslet také na klobouk z Nesnesitelné lehkosti bytí,
na buřinku Sabiny, s kterou se tak ráda zhlíží v zrcadle v těch nejero
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tičtějších momentech a která je pro ni metaforou, “sémantickou ře
kou” 18) její existence: “Jak se to mohlo stát? Ještě před chvílí jí připa
dala buřinka na její hlavě jako žert. Což je od směšného ke vzrušujícímu
jen krůček?” 19).
Ostatně mimo tyto individuální příklady, i historie si vytváří své gro
teskní synekdochy: Kniha smíchu a zapomnění začíná další variací na
motiv klobouku: myslím samozřejmě na Clementisovu čapku polože
nou v únoru 48 na hlavu Gottwalda, vážný historický okamžik zvěčně
ný na později slavné fotografii. Avšak, jak říká vypravěč: “O čtyři roky
později Clementise obžalovali ze zrady a pověsili. Propagační oddělení
ho okamžitě vyškrábalo z dějin a ovšem i z fotografií. Od té doby stojí
už Gottwald na balkóně sám. Tam, kde býval Clementis, je jen prázdná
zeď paláce. Z Clementise zbyla jen čepice na Gottwaldově hlavě.” 20)
Tato kožená čapka se stala groteskní zkratkou historie, která sama sebe
přepisuje tím, že vymazává, ale která nechává zaznít mezi svými škrty
smích věcí, které zanikají. (Smích zapomnění, tak podobný tomu, co
vychází z knih, které Hrabalův Hanťa současně ničí a zachraňuje...)
Vždyť už od prvního Kunderova románu víme, že i historie žertuje. Jak
tedy brát vážně něco směšného, něco tak beznadějně groteskního? Zdá
se, že Kunderův smích, posedlý možností své vlastní konečnosti sdílí
znalost Brochova Virgila, jeho ironické vědomí té skryté “nebožskosti
Bohů”...
Zůstaňme ale ještě u tématu smíchu, tentokrát v posledním Kunderově románu Nesmrtelnost. A zopakujme si ještě jednou otázku, formulo
vanou na konci Knihy smíchu a zapomnění, na kterou mnohé z nesčet
ných, intertextuálních variací na téma smíchu již nabídly své dílčí odpo
vědi: co se stane, když překročíme hranice smíchu, když se neudržíme v
tom pásmu statu quo mezi pamětí a zapomněním, mezi smyslem a ne
smyslem? Nesmrtelnost přináší na tuto otázku odpověď, která je ozvě
nou předchozích odpovědí. Ale zde zaznívá už jen “smích bez paměti”,
ten smích mimo žert, mimo komiku, smích zredukovaný na prostou fy
ziologickou reakci, na pouhý “smích—křeč” Jde zde o variaci úšklebků
“hrobníků smíchu (agelastů)”, o kterých Kundera mluví v Umění romá
nu, které však oznamuje už titul jednoho z textů Směšných lásek: “Ni
kdo se nebude smát”...
Nesmrtelnost vyvolává paradoxně dojem, že Kundera pokračuje ve
svých variacích na téma smíchu jen díky viditelně nostalgickému pohle
du zpět, do minulosti evropského umění, v tomto případě umění malíř
ského. Jeho protagonista, ironicky nazvaný Rubens, ví, že “velcí malíři
a sochaři od antiky k Rafaelovi a snad až k Ingresovi se vyhýbali ztvár
ňovat smích, a dokonce i úsměv.”... “Tváře ztrácely svou nehybnost,
ústa se otvírala jen tehdy, když chtěl malířpostihnout zlo.” 21) Avšak ví
také, že smích byl od té doby povýšen moderní dobou na ideální obraz,
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za kterým mohou lidé schovat svou pravou tvář. Můžeme vidět, jak zde
“imagologie” vítězí nad bývalým pojetím krásy velkých evropských
umělců. Rubens (náš protagonista) se o tom přesvědčí, když se mu do
stane do ruky album věnované památce Johna Kennedyho. Na téměř
padesáti forografiích se totiž prezident bez výjimky směje!... Smích se
stal grimasou povinného štěstí, novou variací na “masku krásy”, která je
pro vypravěče Nesnesitelné lehkosti bytí jednou z možných definic ký
če (je to maska, která nás chrání před pohledem na vše, co je “nepřijatel
né” v naší existenci: od hovna až po smrt...!) V Nesmrtelnosti se uzavírá
kruh historie smíchu. Paradoxně se zde naznačuje, že v době, která se
stala “demokratickou křečí smíchu” 22), kde je vše záminkou k slovním
hříčkám, od války po zemětřesení... i románová hra může mít svůj ko
nec. Je to doba, ze které vymizel i humor, protože “humor může existo
vat jen tam, kde lidé rozeznávají ještě nějakou hranici mezi důležitým
a nedůležitým. A tato hranice se dnes stala nerozeznatelná”... 23) Vždyť
už předchozí román upozornil na nebezpečí závratné blízkosti hodnot
normálně neslučitelných: V Nesnesitelné lehkosti bytí si na konci kapi
toly o “Velikém pochodu” Franz představuje historii a chápe náhle, že
hraniční pásmo evropské specifičnosti (relativity, plurality, smíchu) je
už pro něj jen “bodem bez rozměrů”, groteskní tečkou za hranicí smí
chu a paměti, za hranicí historie.
Smích a ironie jako následek struktury
Z předchozích příkladů jejasné, že jednota každého Kunderova textu
(románů, ale i jeho her!) je postavena nikoli na zápletce, ale na koexis
tenci všech vnitřních možností (variant) určitého tématu. Jedině téma
tická struktura může zkoumat každý znak v jeho mnohoznačnosti (a ne
tedy jen binárnosti!) a dovést tak román do té nejkrajnější ironie.
V Knize smíchu a zapomnění je tato strukturální funkce tématu nej
zřejmější. Ale už i Žert, přestože zde ještě převládá zápletka nad prací s
tématem, nabízí výborný příklad této komplexní kompoziční situace.
Vypravěčské sympozium (L. Doležel) 24) románu nám však ukazuje
jen čtyři pscudo-vědomí protagonistů - vypravěčů. Ta se mezi sebou
bezděčně shodují právě jen díky tématické hře se žertem, která boří je
jich osobní i kolektivní mýty. Tato souhra je ovšem manipulována vyš
ším vědomím autora, jehož zásluhou se toto sympozium stává vaudevillovskou scénou “vypravěčského zobrazení”. Na této scéně se různé pos
tavy křižují jedna s druhou, aniž by se “viděly”, jelikož žádný z vypravě
čů neví vůbec, co si mysleli či říkali ti druzí. Vždyť také žádný z nich není
ani subjektem jím vyprávěné historie! Naopak - a text Kundery to sám
několikrát zdůrazňuje - každý je pouhým objektem a hercem, který
odříkává předem připravený text. To svědčí o funkci každého ze čtyř
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vypravěčů v ironické kompoziční hře: odhalujíce jeden po druhém své
vlastní, dílčí chápání pravdy, dovolují tak čtenáři poznat celkovou, iro
nickou pravdu románu.
Smích u Kundery zaznívá právě nad poznáním protikladnosti skryté ve
smyslu věcí anebo z rozdílů mezi činy a iluzemi, které si každý dělá sám
o sobě (to platí i pro historickou dobu...) a jeho skutečnou tváří. Je ale
také často na čtenáři, aby našel polysemickou realitu určitého znaku v
různých, na první pohled zcela nesouvztažných částech románové
struktury. Groteskní smích, který zazní z podobné konfrontace, naplňu
je komiku jedné z jejích složek hrůzou. Jeden z nejznámějších příkladů,
na který již kritika upozornila, tkví v kontrapunktním vztahu mezi ne
podařenou “skatologickou” sebevraždou Heleny, podařenou sebevraž
dou Alexeje a infarktem Jaroslava v Žertu.
Kundera sám navíc zdůrazňuje úmyslně vytvořený ironický odstup
mezi vědomím vypravěče a jeho protagonistů. Vypravěč mluví napří
klad o “vypravěčské rozhledně” (Život jejinde) položené buď v časovém
nebo prostorovém posunu (Kniha smíchu...: “Lítost”). Na začátku Ne
snesitelné lehkosti bytí je znovu potvrzena vypravěčova role jako jediné
ho semiotického manipulátora. Jeho protagonisté nejsou zrozeni z lid
ské matky, ale z neurčitého fixního obrazu, slova, metafory či dokonce
prostého gesta (Nesmrtelnost). Jsou tedy jen “imaginárními možnostmi”
vypravěče-autora, možnostmi postavenými zahranici (!), kterou on sám
nikdy nepřekročil. Jde tu o kategorické odmítnutí jakékoliv realistické
iluze, a tím i o touhu po absolutní svobodě imaginace, po absolutním
relativismu.
V románě Život je jinde je ironický odstup mezi vypravěčem a hlav
ním hrdinou, básníkem Jaromilem, doslovně umístěn na intra-textové
hranici. Srovnává a střídá se zde totiž postupně příběh vypravěče o Jaromilovi, poetické studie Jaromila (jeho básně roztroušené v textu, ale
i celá druhá kapitola nazvaná “Xaver”) a historické paralely života ji
ných básníků. A právě tyto paralely zde mají ironický účinek: mamin
kou, ale i epochou vytvořená Jaromilova biografie (píše se rok 1948...)
je zde promítnuta na pozadí osudů velikánů moderní poezie, vyvoláva
jíc tak specificky groteskní smích: smích nad lyrickým (kýčovitým) po
stojem všech těchto básníků lapených do pasti historické (i rodinné)
frašky a ztotožňujících tělo milované ženy s “tělem revoluce” a obě pak
se svou vlastní poesií.
Ironie a její groteskní dimenze však dosahují největší specifické inten
zity ve Valčíku na rozloučenou. Román je komponován jako vaudeville
a jeho zápletka je založena na zrovna tak neuvěřitelných setkáních jako
ta, co je známe ze Cervantovy taverny. Čtenář chce zjistit, kdo způsobil
Růženino těhotenství. Vypravěč ale vodí čtenáře za nos a metodou “omy
lů” i náhod ho místo před oslavy nového života postaví před Růženinu
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smrt. Její těhotné břicho se zde stává ironickým průsečíkem života i smr
ti, dalším perfektním obrazem hranice, ze které zaznívá ten nejkrutější
smích. Vždyť si tu hraje se smrtí ta nejfrivolnější (tak nesnesitelně lehká)
románová forma. Avšak tentokrát jsme za hranicí klasického vaudevil
lu: zde se žertuje nejen s láskou, ale i se smrtí...
Vlastně snad žádný z činů Kunderových protagonistů neujde ironii a
reverzibilitě, které autor právě ve Valčíku... dovádí mistrovsky až do
paroxysmu. Jakoby se vždy mezi činy jeho postav a jejich vytoužený cíl
vloudil fatálně nějaký omyl, který od nich neočekávaně a čistě mecha
nicky odvrací jejich vlastní osud, jeho smysl a hodnotu. Zdá se mi proto
velmi příznačné, že jedna z kapitol knihy, kterou Helena Kosková vě
nuje české literární generaci 60. let, nese zcela kunderovský titul “Hle
dání ztraceného činu" 25). Toto dvojsloví vyjadřuje totiž výborně di
menzi směšnosti skrytou i v našem nejvážnějším počínání. A tak se va
riační umění Kundery stává tou nejúčinnější kritikou naší moderní ko
munikace, kritikou všech “sémantických podvodů” a iluzí našich pro
jevů a tím i odhalením ideologické, a dnes hlavně “imagologické” 26)
manipulace se smyslem a hodnotou naší existence. Nejlepším příkladem
této kritiky tu jsou všechna slova-témata (žert, smích, zapomnění, lítost,
lyrismus, hranice, hovno, kýč, atd.), která jsou v Kunderových textech
zpracována na základě jejich nekonečných vnitřních možností. A jsou
tu samozřejmě “Nepochopená slova” mezi Sabinou a Franzem (Nesne
sitelná... , ale i mezi Janem a Hedvikou v Knize..., atd., příkladů je hod
ně), která jsou výtečnou románovou elipsou všeobecného nedorozu
mění. Do všech těchto slov Kundera neúnavně vkládá stále víc a víc z je
jich zapomenuté polysémie, relativity a ďábelského smíchu...
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Glosa o Gottwaldově beranici
a Kunderově stylu
Kniha smíchu a zapomnění začíná detailem ze dnů onoho února, jenž
se dočasné měl stát únorem vítězným. Kundera zde popisuje dojemné ges
to, se kterým se revolucionář Clementis obracík revolucionáři Gottwaldo
vi, když spolu stáli na balkónu Kinského paláce na Staroměstském náměs
tí: “Poletoval sníh, bylo chladno a Gottwald byl prostovlasý. Starostlivý
Clementis sundal svou kožešinovou čepici a posadil ji Gottwaldovi na hla
vu. ” Gottwald tak vstoupil do dějin s beranicí na hlavě (a nenastuzený), ale
že Clementis sám z dějin záhy nato vypadl, zmizel původ té historické be
ranice v říši desinformace a zapomnění: “Propagační oddělení (Clementise) okamžitě vyškrábalo z dějin a ovšem i ze všech fotografií... Tam, kde
býval Clementis, je jen prázdná zeď paláce. Z Clementise zbyla jen čepice
na Gottwaldově hlavě.“
Všichni známe ony někdy zábavné, někdy mrazivě drzéfotografie, které
chodí v párech a říkají si “dříve“ a “potom”: “dříve” blýskavá pleš, “po
tom” vlnitá kštice, “dříve” smutek z ploché hrudi, “potom” radost z buj
ného poprsí. A také: “dříve” vedle Lenina Trocký, “potom” už jen Lenin
sám; “dříve” Svoboda v doprovodu Dubčeka, “potom” už sám bez Saši.
Zdálo by se, že takové manipulace znehodnotily ono médium, jež prý mělo
tu výjimečnou vlastnost, která se někdy popisuje výrazem “fotografická
věrnost”. Tato vlastnost je ale pouhým mýtem. Manipulace byla ve foto
grafickém médiu zakotvena již od jeho zrození. Prvotnífotografové se s
elánem hned pustili do různých manipulací a ve filmu pak vlastně manipu
lace vůbec předcházela: nejranějšífilmy, které známe, vyráběl ve své pa
řížské temné komoře George Méliès. Byl to kouzelník neboli ilusionista
a jeho filmy jsou pěkně potřeštěné kabinetní kousky, ve kterých trik (a te
dy podvod) je povýšen na princip. Kundera tedy nemůže kritizovat nespo
lehlivost či nesolidnost média — médium nebylo v tomto ohledu nikdy sto
procentně imunní. Kundera nemíří na to, do jaké míry se vynechávání, pře
pisování, přemalovávání, vystřihování, retušování, přetitulkování a jiné
kumšty stávají konstitutivním elementem uměleckého média, nýbrž na to,
jak se v ruce vítězného profesionála stávají instrumentem nové pravdy,
tedy jak se lže.
Dobovéfotografie ovšem Kunderovi za pravdu vlastně nedávají. Či přes
něji, usvědčují ho z nepravdy. Fotografie z balkónu Kinského paláce, z
nichžjedna se začátkem roku 1989 opět objevila na titulní stránce Kmene,
ukazují sice Gottwalda s beranicí, ale vedle něj stojí usměvavý Clementis
a má na hlavě celkem elegantní klobouk. Nezdá se, že by někdo někomu
něco dával a hlavně se nezdá, že by Clementis měl kdy beranici. A je to
vlastně docela přirozené, když se nad tím člověk tak zamyslí: Clementis
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měl ten buržoázni původ a tak nosil klobouk. V londýnských mlhách si na
beranici asi také nezvykl. Gottwald na druhé straně nebyl zrovna elegán;
jeho dcera si ještě nedávno v slzavém výročním vyprávění vzpomínala, že
tatínek neváhal za republiky vyjít na ulici v bačkorách, byť byl poslancem.
A hlavně, v Moskvě se jistě bez beranice nedalo dát ani ránu (zde nemluví
me o střílení, to už se tak říká). Zkrátka, tu beranici mu dali asi sovětští
soudruzi, aby (jim) neumrzl.
Takže Kundera, zdá se, bojuje za pravdu lží a Češi se mohou honosit spi
sovatelem, který je nejen, jak dobře známo, zavilým pornografem a loka
jem pařížských velkonakladatelů, ale teď i lhářem. Ale pozor: v textu, ve
kterém ta pasáž o beranici stojí, neníKundera historikem, ale romanopis
cem. On vede onen zvláštní druh řeči, ve které se nelze dost dobře ptát, jest
li to tak doopravdy bylo. Nelze pohnat Emmu Bovary na soud za manžel
skou nevěru, nelze jít hledat adresu románového Clementise. A přece je to
vše s tou beranicí tak přesvědčující, že v nás vyvstávají pochyby. Třeba je
manipulovaná ta fotografie s Clementisem v klobouku, třeba je odněkud
odjinud, snad z nějakého jiného místa, jiného dne, třeba dal nejdřív Cle
mentis beranici Gottwaldovi a potom dal nějaký oddaný soudruh klobouk
Clementisovi... Jinými slovy to, co píše Kundera, je naprosto věrohodné či
pravdě podobné. A to je zhruba vše, co můžeme od romanciéra chtít a co ta
ké skutečně chceme, či opatrněji, na co jsme vlastně zcela zvyklí. Je totiž
zvláštní, ale i zcela charakteristickou vlastností lidské mysli, že si míchá
karty z představ, snů, plánů, iluzí, alternativ skutečných i jen možných, a
že se intenzivně zabývá objekty, o jejichž pravdivosti se vlastně ani nepo
koušíme mluvit. Na to, abychom se vystříhali schizofrenie, stačí, aby byly
pravdě podobné.
Ovšem Kundera nám to nedělá zrovna lehké, by naopak. Ke konci Kni
hy smíchu a zapomnění nám například vypráví o tom, co mu jako chlapci
vyprávěl tatínek o osudu hudby v evropské kultuře. V této pasáži promlou
vá Kundera jako “já”, mluví o “svém” tatínkovi, dále se zde objevuje Mi
lan Hübl, a nakonec je citován dopis slovenského komunisty Gustáva Hu
sáka Karlu Gottovi. Při této citaci si dává Kundera obzvláště záležet: “Cituju z něho (dopisu) doslova a nic si nevymýšlím.” Tatínkovo vyprávění
o dějinách hudby je v Kunderově převyprávění jakousi úvahou nad smrtí
klasické hudby v moderním věku, nad degenerací zvuků do triviálnosti.
Pasáž je nejen blízká Kunderově tažení proti grafomanům, ale vznáší ná
roky na autoritativní pojednání s vědeckou příchutí. Tím by tato část ro
mánu mohla být chápána jako pokus kamuflovat nebo i docela popřít pra
vidla románového světa, románové zkušenosti. Vždyť když je tohle prav
da, tak musí být pravdivá i ta Clementisova beranice. Ani tento závěr ani
jeho premisy však nejsou správné. Stačíjen letmý pohled naKunderovu té
zi o hudbě umírající v moderní době, abychom poznali, že i tento esejje ro
mánem, včetně opravdového tatínka, opravdového Milana Hubla a oprav
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dového Husákova dopisu. Jestliže jsme tleskali skvělému ben’ trovato o
beranici, musíme tleskat i tomuto místu, ve kterém se mluví o tom, jak se
hudba pozdvihla ze svého původního stavu, ze stavu hudby bez myšlení, ve
kterém se zračí “substanciální blbost lidského bytí”: "Nad tuto substanciální blbost se hudba zvedla jen nesmírným úsilím ducha a srdce a to byl
ten krásný oblouk, který se vzklenul nad staletími Evropy a zhasl na vrcho
lu letu jak vystřelená raketa ohňostroje” (190). Toto nejsou veselá slova
strýce Pepina o Mozartkovi a evropské renesanci — toto je skutečné dra
ma o dějinách hudby, tedy fikce, a nadto fikce krásná, i s tím duchem, srd
cem a raketou. A také zde, kde se esej řídí pravidly krásy, platí stejná in
tuice, která nás pronásledovala s Clementisovou beranicí: vše je tak prav
dě podobné. Znovu tedy pravda světa co by lež románu, znovu svět jako
krásné vyprávění.
Jindřich Toman

Jindřich Toman působí na katedře slavistiky na Michiganské universitě
v Ann Arboru. Zabývá se převážně jazykovědou a českou kulturou.
Kromě linguistických studií publikoval články o české avantgardě, o
Pražském linguistickém kroužku a připravuje sborník o Karlu Čapkovi.

Vladimír Vašíček: Přeměna, olej, 1986
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Kundera a Jane Austen
John Bayley
Ve svém Umění románu se Kundera zmiňuje o své “nechuti” k těm,
kdož prozaické literární dílo redukují na myšlenky, jež jsou v něm vyjá
dřeny. S tím lze souhlasit, jenomže kdo si dá na podobné interprety po
zor a kdo uchrání kritika —je-li zároveň také romanopiscem — před ta
kovouto fundamentální chybou? Zdá se, že na tuto otázku není odpově
di. Jako autor se Kundera velice liší od Kafky, jehož obdivuje, který
žádné “myšlenky” neměl a který si vytvořil svůj vlastní soukromý svět,
v němž neexistovalo soukromí, svět předjímající —jak říká Kundera —
totalitní společnost s jejími koncentračními tábory. O takové společ
nosti Kafka nic nevěděl a ani ho nenapadlo, že bude jednou jejím proro
kem. Byl posedlý světem, který si vytvořil; a přece se tomuto světu do
stalo veřejného přijetí a obecného uznání.
Představa, že by k něčemu podobnému došlo i u Kundery, je skutečně
obtížná. Spousta dobrých romanopisců, ne-li dokonce všichni, by se da
la popsat slovy, jichž Mallarmé užil o Poeovi. Čas je proměnil v jejich
pravé já. Následující generace odhalily to, co oni sami o své tvorbě ne
mohli vědět. Bude však toto platit i o Kunderovi, který je nepochybně
pozoruhodným romanopiscem, nebo o jiných současných romanopis
cích — jako jsou Broch, Gombrowicz, Nabokov, Calvino —jež Kunde
ra obdivuje a jimž jde, každému ovšem jinak, o onu dvojí činnost, kte
rou Kundera ostatně sám popsal jako “přitažlivost myšlenky a půvab
hry”? V kritických kruzích se dnes má mlčky za to, že ludická funkce ro
mánu vede k záměrné rovnováze s myšlenkami v něm vyjádřenými, s je
ho myšlenkovým obsahem; tyto dvě složky jaksi mezi sebou zaručují,
aby román nebyl obžalován z přílišné frivolnosti či nemírné akademičnosti. Co vypovídají tyto romány o skutečnosti, že to jejich autoři sami
nevědí a že to objeví teprve budoucí čtenáři a kritikové?
Chci se v tomto eseji zabývat otázkou, jestli i na Kunderu čeká tako
váto budoucí existence romanopisce, která se bude lišit od toho, co je
dnes s takovou životností a jasností vyjádřeno v jeho románech a v tom,
co o nich sám napsal. Jaký utajený svět, který se vyjeví příštím genera
cím, zde může být? Při zběžném pohledu se zdá, že nic takového zde ne
ní, a přece otázka není tak docela jednoduchá. Kupodivu mi napadlo dí
lo, které se Kunderovi vůbec nepodobá. Je pravděpodobné, že Kundera
nikdy nečetl Northanger Abbey od Jane Austen (1775-1817) a možná vů
bec nic z toho, co napsala. Lze si ho představit, jak stejně jako Conrad
říká, že i kdyby ho na její romány upozornili, nenašel by v nich žádný
smysl. Je nepochybně pravda, že v jeho esejích a diskusích z Umění ro
mánu není o spisovatelkách, které taky psaly romány, ani zmínky. Ne
myslím, že by v tom byl mužský šovinismus; spíš si Kundera není vědom
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toho, že by ženy taky psaly romány a že by je psaly jinak než muži, pro
něž je podle Kundery román vždy “dobýváním bytí’’. To je ovšem velice
významné vymezení. Kundera vidí romanopisce, jak postupně zabírá
nové oblasti zkušenosti (Ulysses se “zmocňuje" rozsáhlého tématu vul
gárnosti) — paralela s vědou, válkou a výzkumem je zcela jasná. Je to
paradoxní, protože Kunderova nechuť k idejím je taky nechutí k muž
skému výboji v oblasti metafyziky. Cituje Heideggera: “Protože sku
tečnost spočívá v uniformitě spočítatelnosti, i člověk se musí ponořit do
monotonní uniformity, aby držel krok s tím, co je skutečné. Člověk bez
uniformy dnes skýtá dojem, jako by byl cosi neskutečného a nepatřič
ného.” Navzdory Kunderově nechuti mužští romanopisci jsou pro něho
muži v uniformě.
Nicméně však Kundera jako romanopisec svůj vlastní intelektuální
paradox dokáže překonat. Příklad prvního mladického románu Jane
Austen ukáže, jak to dělá. Austen začala psát Northanger Abbey jako
parodii na gotický román. Nebyla to parodie na romány Ann Radcliffe
(1764-1823), jež sama obdivovala, ale na její epigony, kterých přibývalo
jako hub po dešti. Její recept byl prostý. Mladičká hrdinka se měla do
stat do normálního společenského prostředí, které by však ona sama po
važovala za “gotické”; to by mělo za následek trapné situace a nedoro
zumění. Zaujata rozvíjením svého nápadu Jane Austen nevěděla, že její
román jednou odhalí něco jiného, než byl její původní plán, totiž neoby
čejně originální zobrazení osobnosti, zasazené do prostředí tehdejší mó
dy a zábav. Její hrdinka Catherine Morland je dobromyslná a milá dív
ka, která nakonec přemůže všechny společenské “goticismy”, jež jí au
torka postavila do cesty. Sekundárním záměrem této satiry bylo ukázat,
že i osoby ve společnosti vážené, jako je v románu generál Tilney, mo
hou ve skutečnosti být stejné nestvůry, jak sije Catherine s hlavou plnou
romantiky představuje. Nadto zde Jane Austen ukazuje, že gotické ro
mány byly ve společnosti, v níž slavily takový úspěch, mnohem realis
tičtější, než si možná jejich opojení a snílkovští čtenáři mysleli.
Kromě toho však Jane Austen udělala něco, o čem sama nevěděla.
I kdyby později nenapsala zralejší mistrovská díla, i kdyby nenapsala
nic víc, její rozsahem nevelký první román by jí zaručil nesmrtelnost.
Podařilo sejí totiž vytvořit z naprosto umělých konstrukcí a konvencí
skutečnou osobnost. Její hrdinka jako by oné dobře odstíněné a zábav
né satiře a burlesce, v jejímž rámci ji autorka představuje, unikala. Ro
mán přesáhl svůj původní záměr, přestal se starat — užijeme-li Kunderových slov — o rovnováhu “myšlenky” a “hry”.
Zdá se mi, že něco podobného se stává i v Kunderových nejlepších ro
mánech, zejména pak v Nesnesitelné lehkosti bytí. Jeho opravdový a od
lišný význam — alespoň pro následující generace —je někde jinde než
ve schématu, jež autor sám předložil k úvaze, a nezáleží na tom, nakolik

37

se autorovi podařilo realizovat jeho záměr. Nesnesitelná lehkost bytí ob
sahuje nejenom mnohotvaré podhoubí Kunderova psaní; může taky ne
čekaně nabýt nového významu, který původní záměr přesáhne. Tak ja
ko je pro Northanger Abbey inspirací a výchozím bodem (tím, co je po
dle Kundery “už známo” a co se stává výchozím bodem romanopiscova
výboje) gotický román, pro Nesnesitelnou lehkost bytí je takovým po
čátkem pojem kýče.
Slovo samo už dávno patří do rakouského slangu a podle vlastního
Kunderova rozboru je zvláštním středoevropským pojmem pro všech
no, co je vulgárně romantické, sentimentální, povrchní a falešné. Tak
jako ruská pošlosť i kýč označuje onu životní dimenzi, jež se vyvinula
v rámci popularizace romantismu raného 19. století. Kundera však kýči
ve svém ohledávání a rozboru přidává zvláštní politický rozměr. Bratr
ství lidí — tohoto politického ideálu romantismu — může být dosaženo
podle Kundery jedině “na základě kýče”. Kýč je taky vyvoleným ná
strojem komunistické strany při její manipulaci společenského vědomí.
Všechny ty obrazy usmívajících se a opálených venkovanů, dívenek v
kvetoucích lukách, spokojených starých babiček — slovem všechna re
klama, ať už kapitalistická nebo komunistická, která bez výjimky vidí
lidské možnosti toliko v růžových barvách, je podkladem a surovým
materiálem kýče a různých jeho společenských a politických důsledků.
Kundera vidí, jak je lidské vědomí, zejména v komunistických reži
mech, obléháno kýčem. Hlavní funkcí umění je dnes povinnost kýče se
zbavit, demaskovat a nahradit ho. To může udělat zcela přirozeně ro
mán ve své ludické roli nikoliv negací, ale skepsí — “ironií, která je téže
podstaty”. Ironie je přirozeným nepřítelem kýče, jeho protijedem a pro
tikladem. Jak má však romanopisec ironie užívat? Kundera —jak se dá
ostatně čekat — je v tomto ohledu velice vynalézavý. Ironie musí být
v románu přítomna téměř neznatelně, nesmí to být agresivní zbraň, kte
ré užívá satyrik. Už jenom tím, že je román románem v pravém slova
smyslu, rozbíjí tato literární forma svět kýče.
Kýč však má svoji uklidňující solidnost a váhu. Proto taky se lehkost
bytí zdá tak nesnesitelná, když se musí s kýčem kofrontovat. V Kunderově románu je to Sabina, která celý život tvrdí, že kýč je její nepřítel; k
neznatelné ironii knihy patří, že ji i tato role zničí. Sabina dokáže snést
“poctivou” tvář komunismu — šedivost, chronické nedostatky, fronty
— dokonce to schvaluje. Čím pohrdá, je pokrytecké předstírání, fasáda
zářivého socialistického paláce. Protože je malířkou, přijde na zneklid
ňující techniku, která má zničit jejího nepřítele pomocí rafinované de
formace. Vyškolili ji v socialistickém realismu a ona tak maluje, jenom
že na každém plátně, na němž je třeba schůze dělníků na staveništi hutí
nebo šťastné děti, jak si hrají, přidá rušivý prvek — skvrnu jakoby od
krve nebo vychrtlou černou vránu. To zaujme diváka a zcela zvrátí ký
čovitý zážitek, jejž od obrazu očekává.
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Sabinina taktika jí vyslouží pověst za hranicemi. Její obrazy se pašují
na Západ a ona se díky tomu stane známou. Emigruje a slaví úspěchy.
Brzy však je znechucena tím, jak se její obrazy mění v kýč ve společnosti,
která po něm hladoví stejně jako Sověti si přejí, aby po něm hladověli je
jich poddaní. Její výstavy jsou propagovány řemeslnými fotografiemi
strážných věží a automatů braných zezdola nebo ornamenty z ostnaté
ho drátu, které ovíjejí text oznámení. Ví teď, že ji její nepřítel ovládl, že
se v ní usadil, a její veselí i promiskuita jen zakrývají hlubokou bezna
děj.
V jistém slova smyslu je Sabinina tíseň i tísní autorovou. Ve svém úto
ku na pojem kýče se Kundera sám dostal do svízelné situace, neboť myš
lenka, že se dají od sebe oddělit dva světy — svět kýče a non-kýče —je
stejně umělá a omezující jako každá jiná “myšlenka”, na niž by se měl
ke Kunderově nelibosti román redukovat. Nezapletl se tím, že zaútočil
na kýč, stejně fatálně jako Sabina? Zatímco Jane Austen při své hře na
téma gotického románu mohla rozvinout plně svou ironii a zdravý ro
zum, Kundera se zřejmě dostal do slepé uličky, protože je tak jedno
značně zaujat proti onomu anti-světu, který čelí románu, proti světu ký
če.
Právě zde je však i náznak toho, jaká budoucnost jeho román čeká.
Jane Austen došla své pravdy tím, že použila gotické tématiky v pro
středí normálního každodenního života. Kunderovi se dostává od kýče
nečekané a “nestranné” odměny, protože se s ním — díky uměleckým
prostředkům, jichž ve svém románu používá — neznatelně smiřuje. Ta
kovým prostředkem mu jsou “hrdina a hrdinka” románu (samy o sobě
vlastně velice kýčovité pojmy) — Tomáš a Tereza.
Tomáš je jako hrdina televizní soap-opery. Čtenář si to ovšem nemys
lí a zjevně si to nemyslí ani autor. A Tereza je samozřejmě pravým do
plňkem takového hrdiny. Oba se milují tou pravou láskou, která potrvá
až do konce jejich života. On je vykoupen ze své promiskuity a bezcíl
nosti láskou ctnostné ženy. Obětuje pro ni svou kariéru. Odejdou spolu
se svou láskou na vesnici. Kundera však používá své ideologie a scenérie
tak skvěle, že všechny ty věci — v jistém slova smyslu tak zřejmé a oči
vidné — se zdají naprosto nové a čerstvé, jako by “pravá láska” byla ob
jevena v románu vůbec poprvé. Taková láska však v románu skutečně je
a dostala se tam v průběhu tvorby díky tomu, že je v románu přítomno i
vědomí kýče, tak jako v Northanger Abbey skrze gotický román a to, jak
ho Jane Austen užívá, se podařilo vytvořit mladou ženu z masa a krve.
Zdá se mi, že ani jeden z obou autorů si není vědom toho, k čemu došlo,
a je zvláště zajímavé, že Northanger Abbey (původně se román jmeno
val Susan a pak Catherine) bylo publikováno až posmrtně, skoro dvacet
let poté, co je Jane Austen napsala, tedy v době, kdy už bylo jasnější, ja
kou inspiraci autorka z gotického románu načerpala i jak jí využila, než
na konci 18. století, kdy svůj román poprvé koncipovala.
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Do jaké míry je si Kundera vědom onoho zvláštního způsobu, jímž ve
svém románu kýče používá? Pochybuji, že si je toho vědom, protože
uvedený paradox je dílem toho, co on sám nazývá “radikální autono
mií” románu. I když Jane Austen byla mnohem příznivěji nakloněna
gotickému románu, než je nakloněn Milan Kundera současnému kýči v
umění a v politice, je to přece jen kýč v proměněné podobě, který slaví
triumf v jeho románu, tak jako se to děje s proměněnou gotickou téma
tikou v románu Jane Austen. Nesnesitelnou lehkost bytí bychom docela
dobře mohli nazvat Tereza, protože je to právě Tereza, ježje protipólem
a zároveň apotheosou kýče.
Je možné, že jeden ze středoevropských romanopisců, jež Kundera
obdivuje, náhodně přispěl ke klíčové charakteristice Terezy. Kundera
sám ostatně zmiňuje epizodu z Gombrowiczova románu Ferdydurke, v
níž mladá polská dáma kráčí nonšalantně na záchod a sama na to upo
zorňuje, protože takovou upřímnost považuje za moderní a emancipo
vanou. Je to velice legrační moment, aleje to taky vědomá satira. Jestli
si na tuto epizodu Kundera vzpomněl, když Nesnesitelnou lehkost bytí
psal, pak rozhodně změnil její význam. Tereza, která sedí na záchodě, je
samozřejmě ztělesněním bezmoci fyzického bytí — té těžké bezmoci,
která k ní Tomáše tak neúprosně přitahuje — je však také, i když ne
chtěně, postavou zkrásnělého kýče. Z Kunderovy nenávisti k tomuto
pojmu a k jeho dominantnímu postavení v politice a estetice sovětského
bloku, se vynořil nečekaně zvláště podivný a uspokojivý případ radikál
ní autonomie románu: vynořilo se něco nového namísto toho, co “užje
známo”. Neznatelná a konsubstanciální ironie spojuje v románu Tere
zu a Tomáše jako by na záchodové míse ve vší bezmocnosti fyzické zá
vislosti. Kýč konečně triumfuje, ale v transcendentním a téměř nezna
telném převleku. Kundera souhlasí, aniž by to možná bral doslova, s
epigramatickým rčením rakouského romanopisce Roberta Musila, že
román existuje proto, aby překonal kýč. Mohli bychom toto rčení obrá
tit a říct, že román nemůže existovat bez kýče, aleje to právě kýč, jehož
funkci má román změnit.
Tak jako Catherine Morland i Tereza se vynořuje jako naprosto jasná
a autentická postava na pozadí literární vynalézavosti a chytrého zámě
ru. Jak jsem už zdůraznil, zdá se, že ani jeden z obou autorů postavu,
která se vynořila, nenaplánoval. Catherine ani Tereza nejsou jako Molly Bloom Jamese Joyce nebo Isabel Archer Henryho Jamese. Nejsou to
portréty žen. A i když Tereza “představuje” tíhu, záchovné a neodvrat
né břemeno života, jako postava je od jakéhokoliv teoretického statusu
uchráněna bizarním odstíněním pomocí kýče, které ji činí zároveň oby
čejnou i obdivuhodnou a zachraňuje ji před tím, aby nebyla pouhou per
sonifikací myšlenky. Právě Terezy jsou cílem každého reklamního
agenta a každého preceptora ve stylu Reader’s Digest (“nejnezapome
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nutelnější postava, s níž jsem se kdy setkal”). Je věrná, trpělivá, přes své
dlouhotrvající utrpení je laskavá a používá (nebo by používala, kdyby
měla tu možnost a zdroje) všechno správné zboží dlouhodobé spotřeby.
Tak jako Catherine Morland i ona je pro každého milá a hodná dívka;
přitom však obě — každá ve svém kontextu — unikají zařazení a stávají
se z nich jedinečné osobnosti.
Vyplatí se srovnat Terezu nejen s jejím polským protějškem z Gombrowiczova Ferdydurke, jejíž zvyklosti při chození na záchod jsou je
nom satirou na to, co bylo tehdy v módě, ale taky se znepokojivou hr
dinkou Musilovy novely Tonka. Tonka je prostá dívka z lidu, která se
stane vypravěčovou milenkou a svým nemluvným a neartikulovaným
způsobem je mu zřejmě věrná; zatím co však s vypravěčem žije, nakazí
se pohlavní chorobou, což může znamenat jedině to, že měla ve stejné
době styk s nějakým jiným mužem. Hrdina intuitivně cítí — ve skuteč
nosti ví — že to, co Tonka říká, je pravda i lež a na základě své vlastní
zkušenosti in rebus eroticis z toho vyvozuje, že všechno na světě a celá
lidská zkušenost může být zároveň pravdivá i nepravdivá. Vypravěč i
autor ve skutečnosti užívají Tonky jako příkladu metafyzického myšle
ní o světě, zejména pokud jde o metafyziku erotiky. Záhadná Tonka,
jakkoliv k sobě hluboce přitahuje vypravěče-autora a taky čtenáře (no
vela měla úspěch), zůstane nicméně postavou, kterou vymyslel a jíž
manipuluje čirý intelekt. Není oním podvědomým dílem tvorby, jak to
bylo dáno Catherine nebo Tereze.
Kundera sám poznamenává, že zatím co většina romanopisců si po
stavu vymýšlí nebo popisuje, Musil ji myslí. Je to nepochybně pravda
a proto je taky Tonka jen aspektem erotického zkoumání a tedy pro
Musila odhalením povahy světa. Jenže Tereza zde není o nic míň než
Anna Karenina, aby přidala novou dimenzi k tomu, jak chápeme člově
ka. Je prostě tady — výsledek, jehož spíše dosahovali klasičtí romano
pisci 19. století než romanopisci dnešní. Něco takového je modernímu
spisovateli cizí. A spisovatelé dřívější by sami byli s to říct jen stěží, jak
něčeho podobného dosáhli. Henry James o jedné Balzacově ženské po
stavě prohlásil, že ji miloval ne proto, že ji znal: znal ji, protože ji milo
val. To skýtá důležité vodítko.
Na konci příběhu Tonka umírá na komplikace v těhotenství, způso
bené pohlavní chorobou. Důležité je, že umírá přesně tak, jako kdysi
starodávná hrdinka, která “se spustila”, umírala v románech minulosti.
Tonka, která by prostě zmizela někde v labyrintu městských ulic, by asi
nebyla tak účinným nástrojem Musilova myšlení, pokud jde o jeho ob
jev, že něco může být zároveň pravda i lež. Aby se vypořádal s moder
ním problémem, Musil potřebuje staromódní řešení. Taky pro Kunderu
je problém na prvním místě před postavou a dokonce se zdá, že Kunde
ra následuje Musila nejenom, když svou postavu myslí, ale taky když
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užívá staré konvence, aby situaci, na níž svou myšlenku zkoumal, uzav
řel.
“Začít šťastný život ve dvou, když je nám dvacet šest a osmnáct, je
ohromná věc.” Tak se loučí Jane Austen se svým hrdinou a se svou hr
dinkou na konci Northanger Abbey. Taky užívá konvence, ale užívá jí
tak, že smysl věty je zcela opačný. Čtenář ví —jestli má ovšem zájem a
příběh se snaží, aby zájem měl — že bude následovat naprosto normální
život ve dvou se všemi radostmi a starostmi, jak to obyčejně bývá. Jak
píše Musil, román při nejlepším kýč zabíjí, ale dělá to tak, že odstraňuje
rozdíl mezi kýčem a “realitou”. Kundera uzavírá svůj román konvenč
ními prostředky tak jako Jane Austen, i kdyžje radikálnější: řekne nám,
co se stalo, když román skončil, a namísto šťastného života ve dvou je
zde náhodná smrt při dopravní nehodě. Tak jako tón Jane Austen není
vysměvačný a spíš zdůrazňuje to, co se v příběhu vynořilo, i Kunderovo
zakončení slouží k tomu, aby zdůraznilo, jak Tomáš a Tereza byli spolu
nakonec šťastni. Kýč vítězí tím, že prohrává nebo naopak román vyhrá
vá tím, že pochopil povahu kýče. Jako intelektuální romanopisec je si
Kundera vědom dvou věcí: potřeby románu uniknout na jedné straně
idejím, na druhé straně kýči. Jednou z největších rozkoší při čtení jeho
knih je vidět, jak dokáže obojí. Nadto nám ukazuje, že strach moderní
ho romanopisce z idejí je intimně spojen s jeho strachem z kýče. Román
potřebuje obojí, ale musí taky o ně při vyprávění přijít, tak jako mla
distvá Jane Austen přišla o gotický román i o satiru na něj a našla při
tom svou vlastní osobnost a své místo.
Přeložila Zdenka Brodská

John Bayley (1925) je britský literární kritik, který po řadu let působil
v Oxfordu. K jeho četným publikacím patří např: Tolstoy and the Novel
(1966), Pushkin: A Comparative Commentary (1971), An Essay on Hardy
(1978) a Shakespeare and Tragédy (1981). Esej, který zde publikujeme,
vyšel v periodiku The Review of Contemporary Fiction, Summer 1989,
Volume 9, č. 2, str. 58 pod názvem Kundera and Jane Austen. Český
překlad zde otiskujeme s výslovným souhlasem redakce.
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Valčík na rozloučenou aneb černá fraška
s andělem *
Maria Němcová-Banerjee, Northampton USA

“Spojit co největší vážnost otázky s co největší lehkostí formy, to byla
vždycky moje ambice”, řekl Kundera v interview z roku 1984. 1) Výteč
ně se mu to podařilo v románu, který napsal před tím, než odešel ze své
země. Valčík na rozloučenou byl dokončen v letech 1970-71, ale publiko
ván byl až po pěti letech ve Francii, kam se Kundera přestěhoval. 2)
Valčík na rozloučenou je antirealistický román s dobře promyšlenou
zápletkou, která je navozena myšlenkou toeretické vraždy. Jeho děj má
rychlý spád; zhuštěn do pěti po sobě jdoucích dnů v lázeňském městeč
ku na západním pomezí Čech, osciluje mezi protilehlými póly zrození a
smrti, je frivolní i vážný a vždycky dostane čtenáře až tam, kde se vý
znamy buď zvrátí ve svůj opak nebo se zhroutí v nesmysl. Autor zde
předvádí provokativní hru plnou nedorozumění, podivných setkání a
náhod, které slouží jako laboratoř absurdity, v níž se testují velké myš
lenky po způsobu filosofujících pošetilců renesance.
Tak jako Panurgos, který v Rabelaisově dobromyslné parodii na de
baty mezi humanisty diskutuje s Thaumastem pomocí znamení, Kun
dera čelí intenzitě otázek, jež se skrývají pod konstrukcí jeho zápletky,
němou přehlídkou necudných gest, jimiž se tělo vysmívá zlověstnému
záměru zkoumavé mysli. Thaumastos nikdy neodhalí pravou povahu
otázky, která ho pálí na jazyku. Slova “A kdyby Merkur...”, která mu
uklouznou hned na začátku a zvolání “Ha, pánové, veliké tajemství!
Strčil tam ruku až po loket!” 3) když rozprava vrcholí, naznačují, že nad
člověkem i uvnitř člověka samého se rozkládá propast a že meze daného
zkoumání jsou téměř v nedohlednu. Rabelais nadto korunuje mlčenli
vou hádku mezi učeným Angličanem a bloudem další mystifikací:
Co se týče výkladu otázek daných Thaumastem a smyslu znamení,
jichž užívali rokujíce, vyložil bych vám je podle zprávy jich sa
mých; avšak slyšel jsem, že Thaumastos o tom vydal velkou knihu
tištěnou v Londýně, v níž objasňuje vše, nic nevynechávaje; proto
od toho pro přítomnost upouštím. 4)

Ne tak Kundera, který si necení jasnosti vyjádření o nic míň než smí
chu. On sám vymezuje otázku, kterou román klade, takto: “Valčík na
rozloučenou se ptá: zaslouží si člověk žít na této zemi, nebylo by lépe
“osvobodit zemi z drápů člověka”?” 5)
* Kapitola z knihy Terminal paradox, The Novels of Milan Kundera, copyright (c)
1990 Maria Němcová-Banerjee. Překlad je zde publikován s výslovným souhla
sem nakladatelství Grove Weidenfeld, New York, které knihu vydalo.
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Harmonický soulad mezi malým světem člověka a kosmickou sférou,
v níž existuje, který Thaumastos a Panurgos mohli ještě považovat za
společný základ, o nějž se opírá jejich přirozenýjazyk, byl rozrušen dáv
no před odlivem 20. století, kdy Kundera psal svůj román, o němžsi my
slel, že může být jeho poslední. 6) Vášnivá touha poznat “to velké ta
jemství” bytí se proměnila v úzkost nad existencí člověka v rámci histo
rie. Člověk, který se už dávno ve svém kosmickém prostoru necítí do
bře, pociťuje potřebu klást si o sobě otázky, jimiž kdysi na vrcholu mo
derní evropské éry tribunové probuzeného lidstva mířili na symbol Bo
ha. Nejvyšší Otec byl v průběhu oněch dvou staletí, která předcházela
Kunderově románu, postaven před soud tak často, že proces sám nako
nec ztratil všechnu naléhavost. Už Ivan Karamazov svým heslem, že
“všechno je dovoleno” ukazuje, kam až je možno se dostat. S úpadkem
filosofické úvahy se vynoří spousta falešných kněží všeho druhu, kteří
se už o své poslušné ovečky postarají.
Theodicea — filosofická disciplína, jejímž cílem bylo objasnit a
ospravedlnit cesty boží —je od poklidných dob Leibnizových, kdy po
řád ještě patřila k piano nobile, v nemilosti. Ve Valčíku na rozloučenou
se Kundera obrací proti člověku a pohrává si se zvrácením zavedených
kategorií našeho antropocentrického světa. Vysmívá se judeo-křesťanskému předpokladu, že člověk vládne nad ostatními tvory, a vysmívá se
mu v podobě, do níž zdegeneroval v současné marxisticko-leninské pra
xi a jež je symbolizována starými pány z dobrovolného pořádkového
sboru, kteří hlídkují po ulicích s červenými páskami na rukávech a mají
v rukou “dlouhá bidla s drátěnou smyčkou na špici” /89/, aby neúpros
ně vymýtili volně pobíhající psy. Tento groteskní obrázek také spájí děj
románu s nedávnou českou historií a naznačuje, že se děj odehrává ne
dlouho po ruské invazi, kdy skutečně k takovému tažení proti psům do
šlo, jak na jiném místě říká sám Kundera. 7)
Kunderova první otázka — zda si člověk zaslouží žít na této zemi —
vede k tomu, že je třeba ospravedlnit legitimitu člověka na této planetě.
Jde o metafyzický problém, jehož zkoumání vyžaduje odpovědi v mrav
ních nebo dokonce právních pojmech. Ve druhé otázce — zda by plane
ta neměla být vysvobozena z drápů člověka —je však skryt předpoklad,
že mravní účet mezi lidskými bytostmi a světem, který si najímají a půj
čují, byl už uzavřen a na straně lidí se ukazuje výrazné manko. Kunderovo tázání otevírá cestu paradoxní myšlence metafyzicky posvěcené
genocidy, myšlence formulované jako hypotetický imperativ.
Filosofickým časem Valčíku na rozloučenou je čas epilogu, to zname
ná čas, který je mimo rámec vlastního vyprávění. Doba, kdy Kundera
svůj román psal, se překrývá s dobou, kdy psal svou hru Jakub a jeho
pán (1970-71), originální variaci na Diderotův román Jakub fatalista
(1773), jako soukromý hold dílu a autoru, které má rád. O deset let po
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zději si v Paříži vzpomíná, že pocit konce, který ho přiměl k tomu, aby
pro scénu ztvárnil ten starý komický francouzský román, zahrnoval
mnohem víc než to, že byl osobně zbaven svobody publikovat to, co na
psal.
Tváří v tvář s věčnou ruskou mocí, zakusil jsem v Praze násilný ko
nec západní kultury, tak jak jí počal úsvit moderního věku, kultury
založené na jedinci a jeho rozumu, na pluralitě myšlení a na tole
ranci. V malé západoevropské zemi jsem zažil konec Západu. Bylo
to velké rozloučení. 8)

Přes to všechno je Jakub a jeho pán chytrá, veselá a elegantní hra, v níž
je jen nepatrně pathosu, a která se podobá poslednímu mávnutí opeře
ného klobouku, jímž se loučíme. Tím, že postavil Diderotovy pikareskní postavy na prázdné jeviště, přišel Kundera se svou vlastní kon
cepcí velkého dobrodružství evropského humanismu. Vydává se na tu
cestu, která má už víc než polovinu svého historického průběhu za se
bou, a překládá ji do plynulého dialogu dvou ostře rozlišených hlasů.
Francouzský aristokrat 18. století, jemuž zrovna štěstí nepřeje, a který
předvádí svůj fyzický libertinismus, jenž mu byl dán do vínku už při na
rození, se dává vést svým sluhou Jakubem, jehož mnohem rozjařenější
libertinismus ducha byl získáván po léta díky tvrdé a bolestivé osobní
zkušenosti. Údajný pán a jeho sluha, který se nedá zahnat do úzkých, si
ustavičně vyměňují názory, vyprávějí si historky a kříží svůj vtip a vůli.
Vždycky však je to v podstatě dynamická a vynalézavá slovní hra mezi
přímým mužem a chytrým klaunem. Primární dialog je rozšířen o slovní
šarvátky s několika dalšími postavami a celá hraje prostoupena smí
chem.
Valčík na rozloučenou s hrou kontrastuje jak celkovým duchem tak
formou. Kundera sám nám připomíná, že román je “vaudevillem o pěti
jednáních”, jehož konstrukce je stejná jako v povídce “Symposion” ze
Směšných lásek. 9) Román se dá ovšem taky číst jako doplněk Jakuba a
jeho pána, jako černá fraška, která přišla vzápětí po frašce veselé a kte
rá skýtá už ne tak shovívavé rozloučení s budoucností, ježjako rozevře
ná past čeká na konci cesty, po níž putují oba libertinové hry. Román ja
ko hra a hra jako román — brány dohromady — ukazují nejlépe, jak
Kundera dokáže rozvinout dvojznačné a podvojné možnosti, jež se psa
ní fikce nabízí, jakmile se vymanilo ze svého zakotvení v realistické ná
podobě charakteristické pro 19. století. Jednou z hlavních charakteris
tických vlastností vaudevillu, jak jej vymezuje Kundera, je jeho rychlý
spád. V Jakubu a jeho pánovi má tento rychlý spád osvěžující účinek;
vede ustavičně ke smíchu, protože nevycházíme z překvapení. Působí to
jako tonik. Naproti tomu v románu má stejný rychlý spád charakter
neúprosného mechanického tíhnutí ke katastrofě. I smích, který román
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vyvolává, je mechanický a má v sobě zřetelně současné mrazení. Kundera komentuje postupnou degradaci komična v moderní evropské litera
tuře takto: “Rabelaisova veselá epopej se stala zoufalou komedií u
lonesca, který říká, že “je jen tenká hranice mezi hrůzným a komic
kým’’. Dějiny evropského smíchu se uzavřely.” 10)
Dnešní existencialitou Valčíku na rozloučenou je slepá ulička, o níž
člověk ví, že nikam nevede. Je mimo kladení velkých otázek a ani odpo
vědi na ně už nepociťuje ten, kdo se táže, jako záhadu. V tomto kon
textu lze pochopit plný význam Kunderovy touhy spojit “co největší
vážnost otázky s co největší lehkostí formy”.
Jednota frivolní formy a vážného námětu obnažuje naše dramata
(ta, která se dějí v postelích i ta, která se odehrávají na velkém jeviš
ti historie) v jejich strašlivé bezvýznamnosti. 11)

Valčík na rozloučenou stejně jako onen veselý vaudeville, který román
předchází, je vybudován kolem cesty, jež tvoří osu konstrukce. Ústřední
metafora otevřené cesty je zde však nahrazena metaforou uzavřené hra
nice, oné pomyslné linie, která se táhne skutečným prostorem a kterou
střeží despotická vláda. Během prvních čtyř dní tři postavy cestují z Pra
hy do lázeňského města na západním pomezí Čech a každá cestuje sa
ma. Slavný trumpetista Klíma se vydává na cestu, aby přesvědčil místní
zdravotní sestru Růženu, s kterou strávil při své předchozí návštěvě noc,
aby přerušila těhotenství, které má podle ní na svědomí. Pak se na cestu
vydává jeho žárlivá žena Kamila, protože se chce zbavit svého trýznivé
ho podezření. Rozčarovaný intelektuál Jakub odjíždí ze země, protože
mu konečně bylo povoleno emigrovat. Zastaví se ve městě, aby se roz
loučil se svým starým přítelem dr. Škrétou a s Olgou, kterou považuje
za svou schovanku. Pátého dne Růženina smrt přeruší všechny rozehra
né sexuální partie stejně náhle, i když ne tak romanticky, jako Stendhalův proslulý výstřel uprostřed koncertu.
Otázka potratu je položena hned první den v pondělí odpoledne,
když Růžena volá Klímu do Prahy. Jejich rozhovor zahajuje děj a po
skytuje vnější rámec pro spletité rozvržení motivů života a smrti, na něž
se román soustřeďuje. Ani Růžena ani Klíma nechtějí pro “to” použít
pravého jména, když se dohadují. Růžena, která se rozhodla přidržet se
svého náhodného těhotenství, užívá k označení potratu ukazovacího
zájmena “to”: “To, na co myslíš, s tím nepočítej. To pusť z hlavy. To
kdybych si měla zničit život, tak to neudělám.” /19/ Ve svém pokusu
popřít nežádoucí paternitu Klíma se taky utíká k tomuto banálně
abstraktnímu a pro všechny účely vhodnému zájmenu: “...to se mnou ne
mohlo být, nemusíš se ničeho bát, to je prostě nemožné, fyziologicky ne
možné.”/ 18/ Jejich zdrženlivost při používání slov však v sobě nemá
žádné skrupule a ani vážnost, s níž by se o bytí či nebytí třetí bytosti mě
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lo rozhodovat. Opisy, jichž používají, jsou spíše znakem mravního va
kua, v němž se o věci mluví, a jež je v románu dáno nejako výjimka, ale
jako norma. Slovo to, které může současně ukazovat k různým věcem,
zahajuje rozpornou rozpravu o životě a smrti, o plození a vraždě, která
se vede až do konce románu. Skrytým významem slova to, který je zcela
mimo dosah chápání obou aktérů, je náznak coincidentiae oppositorum
ve slovním vyjádření, které tápe po dosud neviděném místě na mystic
kém kruhu významů, kde se nejzazší bod může spojit s bodem výcho
zím.
Nepříjemná výměna vyhýbavých vět mezi Růženou a Klímou posky
tuje odrazový můstek pro typicky kunderovskou bitvu mezi pohlavími,
protože náhodné těhotenství je pro záletníka jako červ, který se skrývá
v růži. Růženino oznámení hrozí Klímovi bičem sexuální nesvobody,
který je pro libertina contrapassem a jehož se každý don Juan děsí. Pro
ni je to naopak nečekané a příznivé znamení, jež jí dovolí, jak doufá,
dostat se z otravného provinčního života. Není to ovšem samo mateř
ství nebo manželství, po němž touží. Když jí její místní přítel a občasný
milenec Franta, který ji svou oddaností jen obtěžuje, třetího dne řekne,
že se s ní ožení, zavrhne ho s vášnivostí, která se rovná Klímově hrůze
z jejího těhotenství: “Nechci mít rodinu... Vzala bych si život, kdybych
měla mít děcko!”/83/ Ale těhotenství se slavným trumpetistou z Prahy
jí dodává “dosud nebývalé převahy”./50/
Sexuální šermování mezi Růženou a Klímou není nepodobné konflik
tu, který rozděloval Jaromilovy rodiče v románu Život je jinde. Jenže ta
dy se soukromá potyčka mezi dvěma jedinci předvádí jako veřejná udá
lost, která proti sobě vrhá dva kolektivy různého pohlaví. Jazzový mu
zikant, jehož přitažlivý obraz shlíží s plakátů, se stal “majetkem všech
jejích kolegyň” a všechny také spojí síly, aby Růženu utvrdily v zacho
vání jejího těhotenství. Mužský tým Klímovy kapely zase straní Klímo
vi. Kytarista, nejmladší člen kapely, se dá dokonce tak unést, že navrh
ne, že by s Klímou zajel svým autem do lázní, “nechal vylákat dívku na
silnici a přejel ji. ‘Nikdo mi nedokáže, že mi nevběhla pod kola sama.’ ”
Tady poprvé zazní motiv “zabití mandarína”, který bude později roz
pracován. Klíma považuje tento přehnaný výraz misogynství za dojem
ně nepraktický návrh inspirovaný přátelstvím a kytaristovi řekne, že je
“hrozně hodný”./24/
V Kunderově světě nic není takové, jak se zdá, a nikde není propast
mezi zdáním a realitou větší než tam, kde jde o city a emoce. Tak je to
s Klímovou honbou za ženami. Na dně srdce a ve skutečnosti je tento
don Juan Eivířiným otrokem. Na druhé straně Kamila, kterou mučí ve
lice skutečná a bolestivá žárlivost, užívá svého trápení k tomu, aby drže
la svého manžela, jenž je jí vášnivě oddán, pod svou mocí. “Kamila po
chopila, že v jejím smutku je síla, o níž neměla tušení, která Klímu při
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tahuje, rozněžňuje i rozplakává. Není divu, že tohoto nenadále naleze
ného nástroje začne (snad bezděčně, ale o to častěji) používat.” /27/
Když na konci prvního dne manželský pár do sebe uzavřených a vzá
jemně sebou posedlých milenců leží v posteli, je těžko říct, kdo je obětí
a kdo více klame.
Ve vztahu mezi Klímou a Růženou se místo něžnosti jako společný
jmenovatel vyskytuje bezohledná snaha využít toho druhého. I když
žádný z nich nevyvolá v čtenáři sympatie, přece jen jsou v jistém a velmi
reálném slova smyslu každý obětí toho druhého. Elisabeth Pochoda,
která tento román vykládá poněkud restriktivně jako brutální politic
kou frašku o “intimních způsobech útisku”/10/, má nicméně pravdu,
když zdůrazňuje, že i ti, kdož sami jsou obětmi a užívají sexuálního vý
boje jako “podnětu, který provokuje lidi, aby překročili hranici svého
osudu”/9/, zcela ochotně obětují jiné.
Právě láska ve své sexuální podobě, ať už je vášnivě něžná nebo liber
tinská, je u Kundery doménou maskovaných citů. Když zavrhl kytaris
tův plán, jak se Růženy zbavit násilím, Klíma jako pravý Čech volí radě
ji bezpečnější metodu tiché diplomacie. Protože pramálo věří v Růženin
zdravý rozum nebo soucit, rozhodne se, že ji přelstí předstíráním ro
mantické lásky, která prostě nesnese, aby ji narušilo předčasné rodičov
ství. Je ironií, že tato lež vlastně přesně popisuje jeho city, přenesené
z jeho ženy na partnerku jednoho nočního dobrodružství.
V úterý ráno se nepravý don Juan vrací z Prahy na místo neblahého
činu, rozhodnut zopakovat svůj výkon, k němuž je okolnostmi přinu
cen. Než však zaklepe na dveře Růženina pokojíku, navštíví jistého
Bartleffa, v jehož společnosti se s ní původně seznámil. Pohostinný ci
zinec obývá nádherné apartmá ve druhém poschodí domu, jemuž bylo
ponecháno původní jméno Richmond, a který je přes ulici naproti do
mu, jenž nese legendární jméno vousatého muže, který zde kdysi popíjel
léčivou vodu v dobách buržoazní prehistorie. Dnes se v lázních léčí
hlavně ženská neplodnost.
Bartleff přivítá Klímu v pyžamu a hned taky objedná dvě pořádné
snídaně. Tento padesátník s prořídlými vlasy, cizinec, který se zde cítí
jako doma, je jednou z nejzáhadnějších Kunderových postav. Se svým
nápadným americkým přízvukem, se svými přátelskými způsoby, s ges
tem, kterým sahá do krabice od doutníků plné stříbrných půldolarů,
kdykoliv se objeví číšník, se hodí do role “bohatého Američana”, v ja
kémsi předválečném, dávno zapomenutém vaudevillu, kde jeho zásahy
mohou sloužit jako modernější a americky výkonnější deus ex machina.
Když vyslechl Klímovo vyznání, Bartleff slibuje, že požádá o pomoc
svého starého přítele Skrétu, který je předsedou místní komise, jež po
voluje potraty.
To, že se mezi postavami, které jsou zřetelně zakořeněny v české spo
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lečnosti, objeví právě Bartleff, má do sebe cosi absurdně fantaskního,
jako by to schválně mělo vyvolat čtenářův údiv. A taková záměrná pro
vokace ve frašce, která je snad nejmetafyzičtějším dílem, jež Kundera
napsal, tne mnohem hlouběji než politika. Bartleff začne tím, že říká
Klímovi, jak velice má rád “ty jitřní hodiny nečinnosti, jimiž zvolna jak
po mostě plném soch přecházím z noci do dne, ze spánku do bdění. Je to
část dne, kdy bych byl tolik vděčný za malý zázrak...”/34/ Bartleffův
důvěrný vztah k zázračnému a jeho smysl pro veselý puls života, který
bije pod šedivou kůží každodennosti, by mohl patřit surrealistickému
snílkovi. Brzy však je zřejmé, že Američan se jménem, které zní rusky,
dlí spíše ve spirituální než poetické rovině vědomí. Má dar ponořit se do
záležitostí ducha se stejnou intenzivní bezprostředností a dětskou ne
vinností jako kníže Myškin, který právě přijel do Petrohradu. Tak jako
svatý blázen Dostojevského i Bartleff je záhadným cizincem, který se
objeví se ve společnosti plné korupce a hry o moc, do níž přijede z cizí
země spíše mýtické než skutečné, opatřen jen nepatrnou psychologickou
zátěží mlhavé osobní historie, o níž se zmiňuje v podobenstvích. Jedním
z nich je příběh promiskuitní dívky, která ho neprávem obvinila z otcov
ství svého nenarozeného dítěte po jediné noci milování, příběh, který
vypráví Klímovi. Bartleff rozřešil situaci tím, že nabídl svou lásku a
sympatie milující ženě, která byla ukryta pod maskou cynismu. Velice
to připomíná “metodu”, které užil Myškin, aby vyléčil švýcarskou dív
ku Marii. Když se však Myškin snaží užít jí v případě Nastasji Filipovny
v Petrohradě, kde dětství jako by neexistovalo, metoda selže. Klímovi
zní Bartleffova slova jako “kapitola z jakéhosi moderního evangelia.
Měl chuť... se před ním hluboko poklonit.”/39/ Toto citové gesto vy
jadřuje moment překvapení, který je ohlasem Rogožinova údivu nad
Myškinem a jeho zvolání ve vagonu varšavského rychlíku: “Pak jste ale
skutečně svatý blázen, kníže, takový, jaké Bůh miluje.” 12)
Kundera nám řekl, že když mu byla v době, která byla pro jeho lite
rární dráhu obtížná, dána příležitost, aby zadaptoval Idiota pro české
jeviště, nebyl s to překonat svou nechuť k tomu, co nazývá “Dostojev
ského svět nabubřelých gest, kalných hloubek a útočné sentimentali
ty.” 13) Naproti tomu mu bylo dobře v otevřeném a hravém světě Dide
rotova starého románu. Ohlasy Kunderova boje s Dostojevským lze na
jít i ve Valčíku na rozloučenou, jehož zápletka míří na Raskolnikovovu
tragedii a shazuje ji. Narážky na Idiota jsou uloženy hlouběji, takže je ob
tížnější je interpretovat. V Bartleffově postavě vytvořil Kundera protidostojevskou variaci na Myškina a přitom jeho portrét božího blázna
není nepřátelský. Je pravda, že v úryvku, který byl citován, autor o Klí
mově obdivu k Bartleffovi skepticky v závorce poznamená, že “byl roz
rušen a náchylný k přemrštěným gestům”/39/. Jde zde však o Klímovu
potřebu poklonit se a ne o Bartleffovu křesťanskou lekci.
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Bartleff je křesťanský mystik, jehož radost z plavby po hlubokém mo
ři bytí je paradoxním darem ducha, který nebojácně dlí v blízkosti smr
ti. Tak jako se Myškinovo vědomí tetelí na okraji epileptického záchva
tu, Bartleffův život, podle dr. Škréty “visí na vlásku”, protože má ne
mocné srdce, takže fyzická láskaje pro něho nebezpečná. “A on to ví,”
dodává Škréta./112/ Přesto však je Bartleff co do erotického založení
robustním člověkem na rozdíl od tělesně špatně vybaveného Myškina,
který je v průběhu svých dvou milostných vztahů s Aglajou a Nastasjou
Filipovnou nemožným ženichem. Bartleffův sexuální život je rozsáhlý
a mnohostranný. Je ženatý, má mladou ženu a syna, kterého miluje,
a přitom má početné aféry s ostatními ženami. V dlouhé řadě Kunderových záletníků se vyjímá jako milenec, jehož erotika není odloučena od
plození. Proto taky je jeho sexualita směšná v tom nejjemnějším slova
smyslu jako u Rabelaise. Když říká Klímovi, že “všechny události jsou
v rukou božích a my nevíme nic o jejich zítřejším osudu, čímž chci říci,
že přijmout život se vším všudy znamená přijmout nepředvídané. A dítě
je koncentrace nepředvídaného. Dítě je nepředvídanost sama”, /38/
člověk téměř slyší radostnou radu, kterou dává bratr Jan Panurgovi, je
hož dilemma je v tom, že chce mít vášnivou ženu a přitom chce mít záru
ku, že mu nikdy nenasadí parohy. “Dej číst ohlášky a ať ti postel vrže
každý večer,” pronesl mnich. ‘Na co se proboha šetříš? Nevíš, že konec
světa se blíží?’ ” 14)
To, co hlásá Bartleff má v sobě spíše vyrovnanost Erasmovu než na
pětí Dostojevského. V rozhovoru s Jakubem Bartleff připomíná etymo
logický význam slova euangelion, což je “radostné poselství”, ještě
předtím, než konstatuje, že “radovat se ze života je ten nejpodstatnější
odkaz Ježíšův”./105/ Bartleff nemá ani Myškinovu nesmírnou měk
kost a pokoru ani jeho schopnost vybuchnout, jak tento ruský nositel
Krista dokazuje svým útokem proti katolicismu při svých zásnubách
v Aglajině domě. Nejoblíbenějším světcem Bartleffovým je byzantský
mnich Lazar z 9. století, který trval na tom, že bude malovat obrazy,
protože to byl jeho způsob, jak chválit Boha, přestože ho za to jeho ri
gidní asketičtí bratři pronásledovali. Jeho otázka, “myslíte si, že má člo
věk právo usmrcovat nenarozené dítě?”, která Klímovi nejdříve nažene
strachu, nemá svůj původ ve společenských mravních konvencích, je
jichž argumenty ve prospěch nezrozeného života často zavánějí kato
vou smyčkou, ale v oblasti rabelaisovské joyeuseté, v níž se intelekt vol
ně snoubí s přírodou. Bartleff může chválit bezpodmínečné přijetí ot
covství, aniž by přitom ztrácel sympatie k muži, jehož neúcta k ženám,
kterou Bartleff nazývá “velkým rouháním”/37/, má svůj zdroj právě
v přemíře lásky, kterou Klíma chová ke své vlastní ženě. To, jak si Bart
leff ví rady s paradoxy, má v sobě cosi zázračného, protože dokáže jejich
ostří zvrátit v blaženství, jako by zde bylo při práci jakési tertium quid,
které nikdo jiný v románu neumí pojmenovat ani rozpoznat.
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Třetí den je z filosofického hlediska pro román nejdůležitější, protože
spřádá těsněji dohromady dvě rozdílná témata — téma otcovství a téma
vraždy. Klíma, jemuž se podařilo vytáhnout z Růženy slib, že se s ním
objeví v pátek před komisí, jede zpátky ke Kamile do Prahy. V době je
ho dočasné nepřítomnosti se na scéně objeví další důležité postavy. Děj
ustupuje do pozadí a řadou dialogů začíná rozprava, která vrcholí
v Bartleffově pokoji jakýmsi mini-symposium, v němž tři muži — Bartleff, Škréta a Jakub — a jedna žena (Olga) uvažují o právu lidstva na
existenci a o jeho možné smrti. Mezitím jsme se seznámili s Jakubovou
modrou pilulkou a jsme svědky toho, jak se zachová při honbě na psy.
V obou případech jde o motiv, který naznačuje strašlivé rozuzlení v pá
tém jednání.
Jakub, který přijíždí do Prahy ve středu ráno, je opotřebovaný a cy
nický intelektuál typu Ludvíka Jahna. Tohoto rozčarovaného komu
nistu, který sloužil straně v aktivním i pasivním slova smyslu, historie už
nemůže ničemu víc naučit. Když se ho Olga, která je dcerou jeho starého
kamaráda, jehož zlikvidovali v dřívějších čistkách, zeptá: “Byl můj otec
stejný jako ti, co ho poslali na smrt?”, vyhýbavěji odpoví “snad ano”.
Hned nato se pustí do teoretizování.
Není na světě člověk, který by nebyl s to s poměrně lehkou myslí
poslat svého bližního na smrt. Já jsem alespoň žádného takového
nenašel. Jestli se v tomto smyslu lidé někdy změní, ztratí tak nej
podstatnější lidskou vlastnost. To už pak nebudou lidé, ale nějaký
jiný druh tvorstva.”/78/

Jakubovo vymezení toho, co znamená být člověkem, ve skutečnosti
redukuje staletí vášnivých rozprav o osvobození člověka ze závislosti na
přírodě na jednoho žalostného společného jmenovatele: náchylnost
k zabíjení vlastního druhu, která se zde klade jako differentia specifica.
Měřítkem člověka, který je zde nastíněn, je obraz Eichmanna ve skleně
né kleci v Jeruzalémě, obraz, který nepředvádí nějaké monstrum násilí,
ale spíš odrůdu obyčejné lidské lhostejnosti.
Myšlenka, že by se měla zkoumat hranice svědomí mimo rámec kont
roly, jak ji skýtají ve společnosti zákony, je jádrem Dostojevského ro
mánu Zločin a trest (1866). Vyskytla se však v evropské literatuře už dřív,
v Balzacově románu Otec Goriot (1834-35), ve formulaci “zabít manda
rína”, jak to mladý a ctižádostivý Evžen de Rastignac navrhuje svému
příteli, studentu medicíny Bianchonovi. Rozhovor se odehrává v Lu
cemburské zahradě v Paříži. Rastignac se ptá Bianchona, jestli si “pa
matuje pasáž, v níž se (Rousseau) táže čtenáře, co by udělal, kdyby mohl
nabýt bohatství tím, že by čistě silou vůle dokázal zabít starého manda
rína v Číně, aniž by se přitom hnul z Paříže”. Bianchon si chvíli s myš
lenkou pohrává, vyptává se, jestli “je ten mandarin v dosti pokročilém
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věku”, ale uzavírá celou spekulaci kategorickým ne. 15) Zabít lidskou
bytost, která je za svým společenským postavením anonymní, pouhým
pokynem hlavy na obrovskou vzdálenost a naprosto beztrestně, se zde
prezentuje jako privilegovaný akt v zájmu cause majeure a seberealiza
ce nadaného jedince. Obě strany rovnice — záporná strana mravních
nákladů a kladná strana zisku pozemských statků — přetékají význa
my. Myšlenka sama se podává jako pokušení (“une mauvaise idée”),
otázka pro uzavřenou debatu, která se má zvážit a možná i zavrhnout
jako v případě Bianchonově. Naproti tomu Jakubova myšlenka je teo
rém zrozený v mysli, která už takové otázky zodpověděla za všechny os
tatní a která zabití mandarína považuje spíše za normu než za nějakou
výjimku lidského konání. To, jaký způsobem Jakub svou myšlenku for
muluje — ve třech kategorických a negativních tvrzeních o lidstvu jako
celku, mezi nimiž je vložena věta v 1. osobě singuláru, vyjadřující s ja
kousi opatrností vlastní zkušenost (Já jsem aspoň žádného takového
nenašel), odhaluje povahu jeho filosofické zkušenosti a jeho charakter.
Tady je muž, který ze svého života vyloučil nepředvídané věci a který
o budoucnosti mluví tak, jak plyne z logiky dané jeho minulostí. Jakub
žil s Historií, jež se v jeho rodných Cechách smrštila do rozměrů klece,
tak dlouho, že jeho smysl pro možnosti, které člověk má, je rigidně ome
zen. Ani teď, kdy se chystá překročit hranice, se jeho mysl neosvobodila
z útlaku, který na něj uvalila jeho země a doba, v níž žil. Jakub prozřel
později než Ludvík Jahn. Je to neskutečný klid po srpnu 1968, který je
mimo marné sny historie o pomstě a obnově, dokonce mimo rozlišová
ní mezi obětmi a viníky. “Řeknu ti nejsmutnější objev svého života,” ří
ká Jakub Olze na konci jejich rozhovoru. “Ti, co se stali obětmi, nebyli
o nic lepší než ti, kteří je obětovali. Jejich role si umím představit zamě
něné.” V Jakubových představách jeruzalémská skleněná klec vyrostla
do takových rozměrů, že se do ní vejdeme všichni. “A tomu se říká pek
lo, má holčičko.”/80/
Jakub je muž bez citových vazeb, který měl za život mnoho žen. Jeho
vztah s Olgou, kterou žertem nazývá schovankou, je jedinou výjimkou.
Přidržoval se svého “nezávazného otcovství” /76/, protože mu posky
tovalo důvěrné přátelství s mladou ženou, které, aspoň z jeho strany,
bylo naprosto neerotické, a protože tajně přispívalo k jeho sebevědomí.
Olžin otec, který byl popraven, když jí bylo sedm, byl jedním z těch,
kdož byli zodpovědní za Jakubovo zatčení, ale Olga ví jenom to, že oba
muži byli přátelé.
Kromě rozloučení s Olgou má Jakub ještě jeden důvod k tomu, aby se
zastavil v lázních. Chce vrátit pilulku poskytující rychlou smrt, masko
vanou jako obyčejné sedativum, kterou pro něho před léty udělal dr.
Škréta. “Ta tableta patří k této zemi,” říká s intelektuálskou dvojjazyč
ností, když jeho přítel lékař nadhodí, že “taková pilulka může být stejně
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užitečná tady jako jinde”./70/ Olze Jakub vysvětlí, že pilulka s jedem
ho napadla, když si prožil svůj rok ve vězení. “Člověk musí mít aspoň
jednu jistotu: že zůstane pánem své smrti a bude si moci zvolit její čas a
způsob.”/85/ Římští stoikové učili, že právo ukončit svůj život, když
okolnosti nedovolí, aby si člověk uchoval svou důstojnost, je nejzazším
řešením vyhraženým pro velké osobnosti. Jakub, svými instinkty aris
tokrat, který je odsouzen žít v době duchovního úpadku, je touto myš
lenkou negativní svobody posedlý. Modrá pilulka, kterou má, mu sice
může posloužit jako osobní prostředek úniku ze všech nepředvídaných
událostí, jež se vymykají lidské vůli, ale jako produkt techniky může dí
ky své moci uvést v chod svůj vlastní řetězec událostí.
Vrácení jedu do rukou toho, kdo jej připravil, jež Jakub zamýšlel ja
ko gesto zatížené zvláštním významem, se neodehraje podle připravené
ho scénáře. Gynekolog dr. Škréta přijme svého přítele v ordinaci, dá
mu naškrobený bílý plášťa hned ho také uvede do místnosti, v níž na vy
šetřovacím stole leží žena připravená k prohlídce. Dr. Škréta pronese
pár latinských slov a zasvěcuje návštěvníka do tajemství své ordinace.
Když mu Jakub říká, že mu přijel vrátit tabletu, Škréta ho příliš nevní
má. S obličejem, který prozrazuje naprosté soustředění, prohlíží a prohmatává tělo druhé pacientky, jejíž “pěkné dlouhé nohy, dobře stavěná
pánev, pěkný hrudní koš a velmi příjemné rysy tváře” zasluhují jeho
chválu. “Budeme muset provést maličký zákrok,” říká/69/. Ze zaskle
né skříňky vytáhne injekční stříkačku, která má krátký nástavec z umělé
hmoty, a ponoří ji mezi ženiny roztažené nohy. Celá scéna je odpudivá.
Dva muži v bílých pláštích nad otevřenou ženou, jeden ji vevnitř prohlí
ží a druhý mluví o technickém prostředku smrti, tvoří obraz, který vy
volává děsivé vzpomínky na experimenty, k nimž — a ani to není tak
dávno — docházelo ve středoevropské laboratoři Historie. Noční můra
se zde přehrává jako komedie, bez přinucení a bez bolesti, hravá paro
die, která hrůzu mění v žert.
Škrétův projekt, jak později vysvětluje Jakubovi, není inspirován sadismem, ale altruistickou snahou prospět lidstvu. Škréta léčí ženskou
neplodnost tak, že vstřikuje své vlastní semeno do těch pacientek, o
nichž usoudí, že jsou pro mateřství anatomicky vyhovující. Díky této
technice, která je ve skutečnosti parodií na vědecké metody, univerzální
otec dosáhl dvou cílů, které zatím lidstvu unikaly: oddělil plození od
lásky a začíná tak uskutečňovat svět, “kde by se člověk rodil nikoli mezi
cizince, ale mezi bratry.” 12/ První z obou cílů Jakub oceňuje jako
emancipaci Eróta od jeho dávné služebnosti přírodě a ve druhém —
v myšlence univerzálního bratrství — poznává charakteristický rys “ne
napravitelného snivce”, který ho na jeho příteli stále dojímá a okouzlu
je.
Dr. Škréta, svérázný vědec, je postavou stejně fantastickou jako je
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Bartleff, k němuž je vázán dvojí paternitou. Udělal z Bartleffa otce tím,
že vyléčil neplodnost jeho mladé ženy, a teďsi dělá plány na to, aby ho
bohatý Američan adoptoval, takže by získal americké občanství a s ním
i právo svobodně cestovat. “A já bych se hrozně rád podíval na Island.”
“Proč právě na Island?” “Nikde se lépe nechytají lososi,” tak zní ab
surdní rozhovor, v němž vysvětluje Jakubovi svou nejnovější předsta
vu./95/ Svými triky, jimiž se dotýká obou konců na spektru zrození
a smrti, nám Škréta připomíná Panurga a zázračné síly, jež se skrývají
v jeho pověstném poklopci. Ale právě tento pán anarchie, jehož kariéra
v umění plodit začala plánem na to, jak rychle zbohatnout chovem welšských teriérů, je postava velice česká. Tak jako Švejk, jehož přehnaná
poslušnost pomohla podemlít impérium, i Škréta je podvratník a jeho
parodie na vědeckou metodu míří také na politickou důležitost emanci
pace lidí a jejich bratrství, tedy k myšlenkám, které zplaněly, když byly
přesazeny do půdy moderní historie.
Politika je špinavá pěna na řece, zatímco vlastní život řeky se
odehrává mnohem hlouběji. Výzkumy ženské plodnosti trvají už
tisíce let. Jsou to spolehlivé a solidní dějiny. A je jim naprosto lho
stejné, která vládaje právě u moci. Já, který si navlékám gumovou
rukavici a vyšetřuji ženské orgány, jsem mnohem víc ve středu ži
vota než ty, který jsi málem přišel o život v samé starosti o blaho li
du./100-1/

To, co Škréta říká a co bylo míněno jako obrana lidského plození
proti Jakubovu odsudku, je výmluvné a dojemné jako výraz dědičné sna
hy člověka-pěstitele. A protože se bouří proti politice, má úspěch, jak
Jakub sám rychle souhlasí, když říká, že “jestliže věda a umění jsou ve
skutečnosti vlastní a pravou arénou dějin, pak politika je naopak uza
vřená vědecká laboratoř, kde se dělají nevídané experimenty s člově
kem.”/101 /
A co onen střed života? Pohlédneme-li Jakubovi přes rameno do sou
kromé zahrady, v níž ordinuje dr. Škréta, pak odhalíme místo stejně
pusté a despotické jako je ona uzavřená laboratoř politiky, k níž se oba
přátelé obracejí zády. Jeho ordinace připomíná Faustovu pracovnu ve
druhé části Goetheho dramatu. Je to dílna, kde Wagner se snaží vyrobit
Homuncula, zatím co Faust, který zde byl předtím pánem, leží za záclo
nou a sní o bájném páření mezi bohem, který se proměnil v ptáka, a smr
telnou ženou, z něhož vzejde Helena. Je to hřiště přírody, kterou naka
zila techné, a hrůza, kterou vyvolává, když na něs Jakubem vstoupíme,
pramení z absence všeho mystéria. Škrétův obličej může mít masku
opravdového nadšence, ale Jakubův nezúčastněný pohled mění celý ri
tuál v násilně zasahující proceduru, v níž intelekt umocněný na druhou
slídí u samého středu života. Jakub vidí jen jedno a skrze jeho vidění se
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nám odhalí smysl této scény; opovržení posedlé smrtí, které v něm vyvo
lává, mění ženské tělo v propast prázdnoty.
Připomíná to pocit, který vyvolává báseň “Nikde” od Františka Ha
lase z jeho předválečné sbírky Dokořán. Je to rouhavá litanie postavená
na hypnotickém opakování slova nikde. Apostrofa prvního verše “Ni
kde nebýti ó Nikde ty má zemi” naznačuje, že básník je důvěrně obezná
men s filosofickým tématem nicoty. To také většina kritiků považuje za
klíčové tvrzení básně. Po jedenáct osmiveršových strof virtuózní hlas
naléhá se svým ponurým poselstvím, proměňuje abstraktní myšlenku
ve skvělé a přesné metafory, které probírají bídu života v ostrých a pro
nikavých tónech a barvách. Dlouhé a vábné samohlásky se zdvihají nad
skupinami souhlásek až k závěrečným veršům, které obsahují podstatu
Halasova metafyzického uvažování:
Nikde červotočů stálá vrtby směno
Nikde velká nahá otevřená ženo

Násilí rozmnožovacího aktu, zbavené v tomto odpudivém vyvrchole
ní všech iluzí, které k jeho povznesení mohla snést touha, neodvratně
vede v zející nicotu. Halas zničil magické sexuální oxymoron obsažené
ve slově “umřít”, s nímž básníci světa od Shakespeara po Máchu čaro
vali, a místo něho nastolil novou katachredtickou myšlenku, která byla
příhodnější době, v níž žil.
Podstata Halasovy poetické demystifikace se objasní, odpreparujeme-li slovo “nikde” od jeho běžného používání v českém jazyku a přeložíme-li je termínem, který vznikl z řečtiny: outopos. Utopie Tomáše Morea může a nemusí být onou velkou knihou, na niž Rabelais naráží po
Panurgově debatě s moudrým Angličanem Thaumastem. Víme, že Ra
belais tu knihu miloval a že měl rád muže, který ji napsal, i když si z nich
dobromyslně utahoval. Kunderova scéna v ordinaci a Halasova báseň
však vzájemně rezonují ve zcela odlišném duchu obecné deziluze nad
každou formou utopie. Halas, který píše svou báseň v roce 1936 po po
bytu ve Španělsku, už sám ochutnal ten hořký jed a Kundera ve své do
bě jej dopíjí do dna. Škréta je klaunem sekulárního světa, v němž je tou
ha po transcendenci zaměřena na hypotetickou budoucnost, kterou má
vytvořit množství lidských rukou podřizujících se organizaci a příkazu
politického inteklektu. Je dobrý, když paroduje triky a nesmyslné akce
těch, kdož jsou u moci, ale když se on sám snaží hrát podle pravidel a ve
de Jakuba ke “středu života”, jeho kouzlo selže. S Jakubem, který na
hlíží Škrétovi přes rameno, i Theléma připomíná peklo.
Večer třetího dne se u Bartleffa sejdou čtyři postavy románu na tro
chu vína a kus řeči, která brzy přejde v debatu o oprávněnosti přežití lid
stva na zemi. Na jeho obranu promlouvají Bartleff a Škréta, oba ženatí
a otcové. Jakub, intelektuál bez citových závazků, útočí a Olga většinou
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mlčí. Bartleff se ihned postaví na platformu teologického realismu —
pozorovatelnu, jíž se dá dosáhnout toliko aktem víry. Vysvětluje, že na
maloval svatozář svatého Lazara modře, “prostě proto, že svatozář je
ve skutečnosti modrá”,/96/ protože svatá radost, která se rozlévá v du
ši a vyzařuje ven, má barvu nebeského blankytu. Zlatá se stala podle ně
ho heraldickou barvou svatosti až v období gotiky, kdy církev byla na
vrcholu své světské moci. Škréta obrátí diskusi na pozemské radosti ot.
covství. Jeho chvála plození se opírá o jeho představu přírody, je ome
zena přísnou eugenikou a okořeněna trochou vlastního zájmu. Jakmile
Bartleff odejde z pokoje, Škréta vysvětlí, že jeho oslava synovství obsa
hovala zastřenou žádost, aby ho Američan adoptoval za syna.
Jak Bartleffovo přitakání životu, tak Jakubovo radikální pochybo
vání je bezpodmínečné a všezahrnující. Oba muži vycházejí ze své vlast
ni zkušenosti na pomezí lidského údělu a z vědění, jehož nabyli v “labo
ratoři politiky”. Bartleff vypráví o tom, jak ho v nacistickém Německu
uvěznili, protože ho udala žena, jež ho milovala, a která jednala na zá
kladě žárlivosti tak silné jako nejsilnější nenávist. “Není to nádherné
octnout se v rukou gestapa a vědět, že je to vlastně privilegium člověka,
který je příliš milován?” ptá se Bartleff. Jakub je intelektuál do morku
kostí a proto o svých zraněních mluví nepřímo po způsobu filosofů. Na
Bartleffův paradox odpoví paradoxem vlastním. Převypráví příběh z
evangelia o králi Herodovi a vraždění neviňátek, které zvěstovalo naro
zení Ježíše. V Jakubově verzi Herodes je “vzdělaný, moudrý a velmi
ušlechtilý král, který pracoval dlouho v laboratoři politiky a poznal, co
je život a co je člověk,”/102/ Herodes nařídil vraždění dětí ne proto, že
by se bál o svou moc, jak se to tradičně vykládá, ale proto, že ho “vedla
ta nejušlechtilejší snaha vysvobodit konečně svět ze spárů člověka”.
/102/ Bartleffovi se to, jak Jakub předělal obraz masového vraha, jehož
máme v paměti jako Kristova antagonistu, zamlouvá. Možná tuší, že
tento Herodes je jen maskou Jakubovy beznaděje tak jako je Velký Ink
vizitor maskou pro Ivana Karamazova. Přes všechnu sympatii však
Bartleff nemůže přijmout děsivý paradox, který by oprávnil genocidu,
stejně jako mlčící Kristus nemůže přijmout kazuistiku starého jezuity.
Přenese se přes to, co Jakub má na mysli, jako duchovní atlet, jehož srd
ce se vzepjalo k obrovskému výkonu. 17)
Ježíš tolik miloval svého Otce, že nemohl připustit, že by jeho dílo
bylo špatné. Vedla ho k tomu láska nikoliv rozum. Spor mezi ním a
Herodem může proto rozhodnout také jen naše srdce. Stojí za to
být člověkem nebo ne? Nemám pro to žádný důkaz, ale věřím s Je
žíšem, že ano. /103/

V tradiční křesťanské nauce o vykoupení se boží milost přenáší z Boha
na člověka prostřednictvím jeho nebeského syna. Bartleffovo podoben
57

ství o synu, jehož vede soucit k otci, jenž je pokořen nedokonalostí stvoře
ní, převrací tuto doktrínu na hlavu. Ale na rozdíl od Jakubovy verze
evangelijního příběhu, který je zvrácením křesťanského ducha, Bartleffova verze je svou inspirací opravdově evangelijní, jak se sluší na
erasmovského blázna v Kristu.
Bartleff je povznesen nad intelektuálské drama různých interpretací
tak jako Šimon Sloupovník, další svatý, jehož obdivuje, a který strávil
čtyřicet let na malé plošince na vrcholu vysokého sloupu. 18)
Bartleffovy příchody a odchody jsou náhlé a jsou poznamenány těžko
vysvětlitelnými záhadami. Z tohoto sympozia odchází, když ho odvolá
malá dívenka v bílých šatech a s velkou bílou mašlí na zádech, která
připomíná andělská křídla. Bartleff ji přivolá slovy “Jen se nebo, andíl
ku, a pojď’, a když mu podá jiřinu, kterou drží v ruce, přijme ji s gestem,
jež připomíná “barokní sochy svátých stojící na maloměstských ná
městích”./109/ Jakub, jehož tato hra baví, podotkne, že dívenka “vy
padala opravdu jako malý anděl”,/110/ a Škréta potvrdí, že je to cizí
dítě, které nezná, ačkoli zná ve městě skoro každého. Olga, která zastu
puje zdravý rozum, a jejíž analytický skepticismus hladce sklouzne po
povrchu věcí, prolomí mlčení, aby dala najevo svou nechuťk Bartleffo
vi. “Nábožní lidé mají velký smysl pro režii zázračných scén,” říká./110/
Jakubovi se Bartleff líbí a kromě toho výstřední chování mu nevadí.
Proto také je s to připustit, že Američan má svého “osobního andě
la”/110/, který dělá prostředníka mezi Bartleffem a Bohem nebo —
když se mu zachce — mezi Bartleffem a ženou. Také Jakub je muž, kte
rý vítá posly z jiného světa. Jeho vlastní osobní anděl pochází z jiného
konce velkého řetězce bytí v láskyplné a pro něho nerozluštitelné podo
bě psa. Jakubova láska ke psům, k těm “důvěřivým a veselým vyslan
cům cizí a člověku nepochopitelné přírody”/93/ je druhou stranou je
ho misantropie. Vyjadřuje jeho tajnou touhu vymanit se z lidského údě
lu. Spolu s instinktivním soucitem ho přimějě, aby zasáhl, když vypuk
ne honička na psy, kterou organizují dobrovolníci pořádkového sboru,
a zachránil tak život boxera Bobše. Růžena, jejíž otec je členem sboru,
pozoruje scénu z parku a povšimne si ironického výrazu na Jakubově
obličeji i toho, jak se tento výraz změní, když volá na psa. Straní pořád
kovému sboru a pýcha, kterou před chvílí cítila jen ve svém těhotném
břiše, ji celou zaplaví. Postaví se tak, aby zahradila cestu Jakubovi, kte
rý nese Bobše v náručí po schodech do Richmondu. “Vy byste taky nejraděj vozil v kočárku psy místo dětí,” křičí za ním. Střetnutí mezi tímto
mužem a touto ženou, jejichž “pohledy na sebe nalehly tíhou náhlé a na
hé nenávisti”/93/ nás okamžitě ponoří do samého středu zápletky se
všemi jejími filosofickými implikacemi.
Jednoduše řečeno Jakub zabije Růženu tím, že dá svůj jed do tuby
s jejím lékem. To se odehraje v 10. kapitole “Čtvrtého dne”, Růžena ze
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mře ve 14. kapitole “Pátého dne”. Mezi první myšlenkou na vraždu a
svým odjezdem z lázní Jakub v mysli zkonstruuje složité alegorické dra
ma motivů a volby, které probíhá paralelně s dějem. Experiment se smr
tí zabírá ve frašce, která se odehraje v pěti dnech, všehovšudy 18 hodin.
Proběhne ve znamení komického zmatku přesně jako dvě poslední kola
zápletky kolem otcovství, jež Růženina smrt přivede k nenadálému
konci. Časový odhad je dílem Jakubovým, který počítá hodiny od do
by, kdy jako údajný vrah dal do tuby pilulku. Jakmile může uvěřit to
mu, že v ní nebyl jed, už pro něj neexistují jiné následky než ty, které se
týkají jeho svědomí. A přesto neváhá nazývat se vrahem. “Neboť není
důležité, zda bleděmodrá tableta byla či nebyla jedem, důležité je, že o
tom byl přesvědčen a že ji přesto podal neznámé ženě a neudělal nic, aby
ji zachránil.”/195/
Večer předtím, kdy stále ještě věří, že je to skutečně jed, Jakub sedí na
Klímově koncertu ve stejné řadě jako Růžena. Ale i když přemítá o tom,
jestli ji má upozornit, není Růžena v jeho úvahách ničím víc než pouhou
figurkou v dramatu pokušení, které se událo “jen proto, aby uviděl v zr
cadle svůj obraz”, kterým ho zkouší “Bůh, v jehož existenci nevěří”. 154/
Ať už Jakub udělá či neudělá cokoliv, dělá to jen kvůli sobě. Je v tom
ozvěna Raskolnikova, který říká Soně: “Vraždil jsem kvůli sobě, jenom
kvůli sobě.” 19)
Když Jakub konečně odjíždí z města, vrací se ve svých úvahách o
tom, jaký jeho experiment s vraždou má smysl, k Dostojevskému. Po
rovnává se s Raskolnikovem a zaměřuje se přitom na to, co považuje za
největší rozdíl mezi sebou a jím. “Raskolnikov se ptal, zda má schopný
člověk právo ve prospěch svého zájmu obětovat méněcenný život,”/196/
říká a redukuje tak složitou kazuistiku petrohradského případu na jed
noduchou a jasnou otázku Rastignacovu o zabití mandarína. 20) Ras
kolnikov se ovšem ani tak nezabýval touto otázkou, šlo mu spíš o to,
jestli jeho vůle tváří v tvář teoretickému imperativu obstojí. Ve Zločinu
a trestu balzacovský zločin chamtivosti přerostl do vášně tak obrov
ských rozměrů a s tak nabubřelým cílem, že ani Raskolnikov přes všech
nu svou intelektuální zdatnost ho nemůže rozpitvat. Ve svém vyznání
šeptá Soně u vytržení: “Chtěl jsem jen mít tu odvahu, Soňo, to byl můj
jediný důvod.” V této formulaci se všechny otázky a teorie hroutí do
propasti vůle, která je sama sobě cílem.
Ve svém experimentu Jakub prozrazuje stejně monstrózní Subjekti
vismus jako jeho ruský protějšek, chybí mu však jeho horečná činnost.
Raskolnikov chce být Napoleonem, i když žije v anonymní průmyslové
době synovce onoho velkého muže. Narozen v nesprávné zemi, v době,
kdy dobývání Toulonu je minulostí a moc komisařů věcí budoucnosti,
trpí romantickou chorobou století, které si o historii dělalo přehnané
iluze. Jakubova doba je zcela jiná a on ji zná skrz naskrz. I když je pře
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svědčen, že nikdo nemá právo obětovat život druhého člověka, je si vě
dom, že žije “ve světě, kde se lidské životy obětovaly ve prospěch ab
straktních myšlenek,” a proklíná “drzou nevinnost” na tvářích vrahů,
jež vraždí mandaríny. Raskolnikov je osamocený vrah, který se sám
ospravedlní, sám vymezí zvláštnosti své oběti a sám taky vklouzne na
dvorek, aby vzal do ruky sekyru. Současný člověk je podle Jakuba po
krytecká podoba stínu, který sedí v jeruzalémské skleněné kleci, bytost,
která závisí na jiných, aby jí dali to, co potřebuje k vraždě. Vražda a ge
nocida jsou spíše věcí prostředků a nařízení než otázkou, kterou by mě
la rozřešit individuální vůle. “Jakub věděl, že kdyby každý člověk měl
možnost vraždit tajně a na dálku, lidstvo by v několika minutách vy
mřelo. Musil proto považovat experiment Raskolnikovův za zcela zby
tečný.”/ 196/
V takovém světě se Jakubův vlastní experiment s pilulkou zdá z meta
fyzického hlediska nadbytečný a ve světě, kde vládne zlomyslná náho
fyzického hlediska nadbytečný a ve světě, kde vládne zlomyslná náho
da, jen další nehodou. Jak však Jakub o věci přemítá, ví, že vteřina, v níž
podal Růženě jed, “byla škvírou, do níž se zaklínil jako páčidlo celý je
ho minulý život, veškeréjeho znechucení lidmi”./196/ Podstrčení pilul
ky mohlo být jen nevyprovokovaným činem a hrou, ale pokud jde o ur
čení oběti, Jakubův intelekt postupoval stejně soustředěně a přesně ja
ko v případě Raskolnikova. Aljona Ivanovna, stará lichvářka s krkem,
který se podobá slepičí noze, o níž bylo známo, jak pronásleduje svou
něžnou sestru Lizavetu, byla naprosto adekvátním symbolem toho, co
Raskolnikova v petrohradském světě odpuzovalo. Podobně i Jakub za
sáhne svůj cíl, když na základě konfrontace kvůli psu v Růženě rozpo
zná “vyslankyni lidu”, jednu z těch, kdo ho rádi “přidrží mužům, kteří
po něm budou napřahovat tyč s drátěným okem”./94/ Růžena ho však
odpuzuje a přitahuje od prvního okamžiku, kdy ji zahlédne, ještě před
touto konfrontací. Celý její obličej “se soustřeďuje do úst”, říká Olze,
když vidí, jak sestra u sousedního stolu v lázeňské jídelně pacientů žvý
ká svůj oběd a jak se hlasitě baví. “Je docela hezká”, uvažuje, ale rychle
dodá: “Z těch jejích úst bych ale měl strach, aby mne nesežvýkaly.”/76/
Jeho intelekt náhlou fóbii rozvine až do abstraktních poloh a Růženina
ústa se v jeho představě stávají samostatnou a hrozivou bytostí, zcela
nezávislou na ženě, kterou mají symbolizovat. Jakub odsuzuje jejich
animalitu a odvolává se na Hegelovy úvahy o řeckém profilu, jehož krá
sa spočívá podle Hegela ve zdůraznění horní poloviny hlavy. Jeho vý
klad se dá číst jako intelektuální glosa k polibku, který byl v románu za
znamenán předchozího dne. Klíma se naklání, aby položil své rty na
Růženina mladá ústa, a zjišťuje, že její jazyk, který se kdysi “podobal
plameni”, je teď “nechutným soustem, jež nemůže spolknout a nesmí
vyplivnout”./58/ Sama Růžena je přitažlivá i odpuzující, zaskočena
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svou potřebou sexu a neustávající nudou. Její ústa a ten další otvor, kte
rý Jakub prohlíží se Škrétou, jsou pro intelekt nestranící životu jen zna
kem zpustošení.
Žádný čin, jakmile jej lidské vědomí zaregistruje, není bezdůvodný.
I ten okamžik nevyprovokovaného násilí, které pošle neznámého pasa
žéra na smrt otevřenými dveřmi jedoucího vlaku, má význam, když se
přečte na škále jednoho života, jak to ukazuje André Gide ve svých Va
tikánských kobkách. Lafcadio Vluiki, který vstupuje na scénu románu
jako “rumunský poddaný, sirotek”, je devatenáctiletý mladík. 21) Své
ho mandarína zavraždí zcela sám, v přímém kontaktu a jediným brutál
ním pohybem svého mladého silného těla, aniž by se předtím zdržoval
nějakou mravní úvahou nebo přemítal o svém cíli. Lafcadio je synem
francouzského aristokrata a rumunské kurtizány. “Žádný úřední zápis,
žádný doklad nedokazuje vaši totožnost,” říká mu jeho otec, když mu
odkazuje čtyřicet tisíc franků ročního důchodu, přestože veřejně svou
paternitu nepřizná. 22) Mladý muž, svobodný jako pták, si nade všechno
cení nejen svého vlastního rozhodování ve věcech dobra a zla, ale také
příležitostí, v nichž by mohl prokázat autarkii své vůle. V nejobvyklej
ším slova smyslu je jeho vražda Amadea Fleurissoira anarchickým či
nem namířeným proti pořádku společnosti, která opomenula Lafcadia
zaznamenat jako jedinečnou bytost. Je to taky z jeho strany mistrná vý
zva policejní smečce, aby se zúčastnila hry. Ale přes všechny tyto a po
dobné důvody Lafcadio zabíjí kvůli sobě samému právě tak jako Ras
kolnikov před ním a Jakub po něm, když celou situaci zkonstruoval ja
ko soukromý experiment testující jeho možnosti. Vlak jede nocí 23) a
Lafcadio začíná pomalu počítat, protože se rozhodl, že cizincův život
propadl, jestliže zahlédne v krajině nějaké světélko, než napočítá do
dvanácti. Mandarin ztratí šanci, když Lafcadio napočítá deset.
Lafcadio je dítětem štěstěny a hraje si s náhodami, jako by byly totož
né s jeho vůlí. Svou bezohlednou zahleděností do sebe sama připomíná
homérské bohy. Zajímá ho ten okamžik nerozhodnosti mezi myšlenkou
a činem a žene ho touha po tom, aby sám podstoupil zkoušku v oné
krátké přervě, v níž všechny nepředvídané možnosti života plynou vol
ně a intenzivně, než jsou zachyceny a ochočeny vědomím. Také Jaku
bův trik s jedem je hrou náhod, jejíž riziko se dá spočítat, a která zasáh
ne nic netušícího neznámého člověka. Když však Jakub vhodí svou sebe
vražednou pilulku do tuby s Růženiným lékem, není to náhlé a násilné
gesto, ale opatrná manipulace, která odsune letální okamžik do neurči
té budoucnosti. Jakub přitom zachová klid nezúčastněného pozorova
tele, jehož puls se ani nezrychlí. O Lafcadiově sebezapomenutí nemůže
být v tomto případě ani řeči. Těsně před svým činem Jakub čeká na Ol
gu v restauraci, kde pozoruje Klímu, jak u stolu zapřísahá Růženu. Slo
va nemůže slyšet, ale pozná zdravotní sestru a rozumí jejich němému
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rozhovoru v souladu se svými vlastními představami. “Viděl světlovla
sou dívku stále jako tu, která je ochotna přidržet katovi oběť, a nepochy
boval ani na chvíli, že mladík je na straně života a ona na straně smr
ti.”/ 129/ Poté, co dvojice odejde, Jakub najde na stole tubu s léky. Vez
me ji, podívá se na pilulky uvnitř, zjistí, že jsou modré a že jsou jenom
o něco světlejší a větší než pilulka, kterou má v kapse. Trik s podstrče
ním závisí na této náhodné podobnosti mezi jedem a uklidňujícím lé
kem. “Vhodil obě tablety do tuby. Když se na ně nyní podíval, žádný
rozdíl nebyl na letmý pohled patrný. Nahoře na nevinných tabletách
určených pravděpodobně pro nejběžnější zdravotní poruchu spočinula
maskovaná smrt.”/133/ Juxtapozice smrti a triviality nese v sobě pečeť
současné historie, která má Jakuba v hrsti. Podivně fascinován, hraje si
s Růženiným lékem snad jen proto, že se to dá udělat tak snadno. Ná
stroj smrti zde má svou vlastní kauzalitu a to odsouvá Jakubovu vůli na
okraj, zatím co jeho ruce si počínají stejně zručně jako ruce technikovy.
Letální příležitost se využije s profesionální objektivitou a v prostředí
emocionálně naprosto sterilním; nenávist zaplaví situaci v tom okamži
ku, kdy se Růžena objeví, aby si vzala svou tubu. Chvíli se o ni s Jaku
bem dohaduje tak jako při onom střetnutí kvůli Bobešovi. Tentokrát ji
však Jakub nechá vyhrát. “Jakub se jí díval do očí a pak pomalu otvíral
dlaň.”/133/ Jeho gesto je výsměšným rituálem, který je plnýironie. Je
ho tajný kód prozrazuje Jakubovu nevraživost vůči “lidu”, jehož vyslankyni vidí v hloupé ženě, která se vrací, aby si řekla o svou vlastní
smrt se stejně pokryteckou zarytostí, s níž obhajovala likvidaci zaběhlé
ho psa. Jakubův výkon spravedlnosti nese známku jeho osobnosti, ale
to, že uhnul, signalizuje také, že se zříká své zodpovědnosti za to, co se
stalo, a že hraje roli kata za někoho nebo za něco, co je vyšší než on.
Nemesis dojde svého naplnění díky Náhodě, která závisí na tom, jestli
se klikatá dráha řízená nevědomou vůlí ženy protne s lineární drahou
pilulky. Jakmile uvedl hazardní hru do pohybu, Jakub se stáhne do
ústraní, aby pozoroval, jak hra dopadne. Nepředvídanost života je
v dalších osmnácti hodinách prekérně spojena s Růženiným štěstím ne
bo rozmarem. Jakub je mezitím jakoby hypnotizován svou nepřekona
telnou pasivitou a neustále se brání výčitkám svědomí. “Jakýsi hlas mu
neustále připomínal, že zdravotní sestra má v kabelce jed a on rozhodu
je o jejím životě a smrti. Ten hlas byl dotěravě nepřetržitý a přece záro
veň podivně slabý, jako by se ozýval z hlubin přespříliš hlubokých.”/137/
Jakub, který vyeliminoval ze své filosofické mysli to, co se nedá předví
dat, uzavírá teď tajnou dohodu s pilulkou, která kdysi byla symbolem
jeho jediné naděje, jak se osvobodit z pasti, v niž se proměnil jeho život.
Když ke konci hry už uvěřil, že ho pilulka oklamala, odhalí se sám před
sebou v celé své bezvýznamnosti. Jakub není ani nadčlověk ani zloči
nec (kteří se sváří uvnitř Raskolnikova při jeho cestě na Sibiř), je pouhý
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kolaborant jako každý jiný. Ať už byl v pilulce jed nebo ne, v laboratoři
Jakubovy mysli vykonala své. Podařilo sejí degradovat poslední filoso
fickou hodnotu, jíž se držel během těch hrozných let ve voliéře, jíž byly
Čechy. Jakási vznešenost, na níž si zakládal, se proměnila v pouhý ná
stroj moci, který ho stahuje dolů, do propasti nicoty.
Raskolnikov prožíval svou vraždu jako tragedii a padal pod tíží
svého činu. A Jakub žasne nad tím, jak jeho čin je lehký, jak nic ne
váží, jak ho nezatěžuje. A přemýšlí o tom, zda v této lehkosti není
mnohem více hrůzy než v hysterických prožitcích ruského hrdi
ny./197/

Lafcadio Wluiki se považuje spíše za dobrodruha než za zločince. Je
ho život je improvizace. Lafcadio se chápe rychle každé příležitosti a
končí, když je při své hře přichycen. Místo aby z Neapole odjel do Brin
disi a odtud dál na východ, daleko od staré unavené Evropy, pudí ho to
vrátit se do Říma, kde na něho čekají důsledky jeho činu, jež ho přede
šly. Mrňavý neznámý pasažér totiž stihnul chopit se útočníkova klo
bouku a stáhnout ho při pádu s sebou. Lafcadiův klobouk, který vklouz
ne do skuliny mezi představou a činem a přičiní tak k němu Lafcadiův
podpis, zde slouží jako nástroj Gideovy ironie. I když jsou však Vati
kánské kobky satirickou fraškou 24), která paroduje Zločin a trest, Gide
uchoval mravní rámec podle vzoru Dostojevského, jehož obdivoval.
Lafcadiův zločin, který měl být potvrzením jeho autonomie, se proti ně
mu obrátí tak, že je teď přinucen spoléhat na jiné, kteří budou mít vládu
nad jeho osudem.
Kunderova ironie je opačná, protože dovoluje zločinci uniknout před
objektivními důsledky jeho činu. Jakub překročí hranice přesvědčen o
tom, že Růžena je stále naživu. Tuto iluzi román už ovšem rozehnal,
protože Růžena se už předtím v ten den zhroutila u bazénu plného cáka
jících a nahých žen a její smrt má všechny znaky sebevraždy. Její ne
šťastný milenec Franta bude celý život žít s myšlenkou, že ji zabil, pro
tože ví, že to bylo jeho naléhání, které ji přimělo, aby si vzala pilulku.
Jen dva lidé ve městě vědí, že Jakub měl modrou pilulku. Škréta samo
zřejmě přítele neshodí a Olga, která strávila poslední noc před Jakubo
vým odjezdem v posteli s Jakubem, je odhodlána zachovat mlčení, jako
exotickou značku spojenou v její paměti s jejím jedinečným erotickým
triumfem. Dokonce i Bartleff, který dorazí na scénu hněvně přesvědčen
o tom, že Růžena není vinna duchovním zločinem absolutní beznaděje,
bude bezmocný tváří v tvář průkazným indiciím.
Podle toho, jak se věci navenek jeví, je Růženina smrt obklopena stej
nými nerozřešenými otázkami jako byl jimi obklopen její potrat. Klíma
se nikdy nedoví, co by nakonec Růžena udělala, protože mezi pondělím
a pátečním dopolednem, kdy s ní šel před komisi, několikrát změnila
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své rozhodnutí. Čtenář se taky nedoví, kdo byl otcem jejího dítěte, zda
neochotný Klíma či naopak ochotný Franta. Růženino vábné tělo je ne
jistou půdou a překážkou pravdy i ve smrti. V každém případě je Klíma
stejně jako policie rád, když může knihu s jejím případem prostě uzav
řít.
Pokud jde o formální rozvržení románu, jemuž přísně vládne zákon
frivolity, Růženina smrt a téma teoretické vraždy jsou redukovány na
pouhou epizodu uvnitř komedie sexuálních nesnází a nedorozumění.
Ve čtvrtek v noci, když život zdravotní sestry visí na vlásku, jsou spolu
v posteli tři dvojice. Dvě z nich na vlastní kůži a v kunderovské variaci
zjišťují, co je to být v situaci “šilhavého Kupida”, při níž jsou tělo a du
še obráceny proti sobě, i když se milenci objímají. Klímova vášnivá něž
nost, kterou pociťuje ke své ženě, paralyzuje přemírou viny a úzkosti je
ho sexuální touhu, takže dochází k erotickému fiasku. Jeho žárlivá žena
Kamila sije vyloží jako známku toho, že je zapleten s jinou ženou. V jiné
ložnici Jakubův bezchybný výkon rozbije idylickou představu, kterou o
sobě Jakub má. Olga naopak slaví své vítězství nad jeho bezduchou tou
hou, i když Jakubova mysl je zcela jinde a on si představuje ponižující
okolnosti, které doprovázely jeho zrození. “Představoval si, jak jeho tě
líčko projíždělo tím těsným vlhkým tunelem, jak měl plný nos a plná
ústa toho divného slizu, jak jím byl celý pomazán a poznamenán.”/166/
Třetí dvojice je Bartleff a Růžena. Bartleff se setkal s Růženou odpo
ledne, když popíjela v zahradě špinavé restaurace s Kamilou a třemi fil
maři. Improvizovaná společnost je plná sexuálních náznaků a nabízí
mužům snadné svádění a oběma ženám úlevu od jejich úzkosti. Když se
mezi nimi objeví cizinec, mění se tato špinavá příležitost ve svátek zali
tý sluncem, korunovaný lahví vynikajícího vína z roku 1922, kterou na
Bartleffovu prosbu hostinský přinese. Bartleff připíjí na Růženinu krá
su a oslavuje ji se starodávným půvabem. Jejich milování je zaznamená
no výlučně tak, jak je pociťuje Růžena, která se z něho probouzí jako
z hojivého snu. “Zase se probouzí a zdá se jí, že celá místnost je zalita
podivným modrým světlem.”/168/ To, co Růžena vidí, se zdá potvrzo
vat existenci Bartleffovy záhadné svatozáře, jíž si už dříve v týdnu všiml
i Klíma. Tato svatozář však, kterou zaznamená její roztrpčená duše ve
vděčnosti těla, jemuž se díky Bartleffově touze vrátil jeho půvab, patří
k magickému erotickému snu, který může zaplašit světlo nadcházející
ho dne. Snad právě proto Růžena zavírá oči, když se nad ni její milenec
nakloní, aby ji pohladil po tváři.
Příštího dne se jakéhosi odhalení dostane i Jakubovi, právě před tím,
než překročí hranici. Když zastaví auto v jedné z posledních českých
vesnic, uvidí v okně jednoho domu asi pětiletého chlapce, který se na něj
dívá tlustými skly brýlí, které mu skoro zakrývají obličej. Obraz dítěte,
jehož vidění je navždy ohraničeno tímto rámcem “jako by se díval mří
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žemi”/206/ naplní Jakuba smutkem, “jako když se protrhnou břehy a
voda se vyleje do krajiny“./207/ Pohled, který si s chlapečkem vymění,
je velkou scénou rozpoznání, jež je doprovázeno intenzivními emocemi
z minulosti. Tak jako Achilles se dívá na Priama, který přišel do jeho
stanu pro ubité tělo Hektorovo, tak jako Pierre Bezuchov, který vrací
chabý úsměv umírajícího muže, jehož lví hlava spočívá na polštáři, i Ja
kub ve svém prozření, rovnajícím se sebepoznání, zakouší tajné zasvěcení do mystéria lidského rodu. Bartleff mluvil o božském dramatu sou
citu v souvislosti s Ježíšem, který vidí otcovské stvoření jako nepodaře
né. Jakubova identifikace s malým chlapcem sděluje jinou a čistě lid
skou stránku téhož příběhu, v němž lítost plyne zpátky od zkaženého
otce k trpícímu synu, který sám může podlehnout zkáze. Jakubův inte
lekt si pohrával s možností smrti lidstva a kostky, jež byly vrženy, byly
proti jeho přežití, a hra sama ho zkompromitovala. Ví teď o sobě, že je
“bratrem těch smutných vrahů”/207/ k nimž cítil takové pohrdání.
Obřad lidství, které budoucnost naplňuje nevypočítatelnou nadějí, vy
žaduje odpoutat se duchovně od sebe sama a od svých drzých ambicí.
Na konci své cesty Jakub zanechává své intelektuální nenávisti k lidstvu
a k nešťastné zemi, kterou opouští. Ta nenávist byla posledním útočiš
těm jeho mysli zklamané ve své žádosti po dokonalosti a čistotě.
Elizabeth Pochoda píše, že moment osvícení, který je v každé “kome
dii mravů” uplatněn a který “odhalí každé postavě její vlastní bláznov
ství a dá jí naději, že ode dneška, chce-li, může jednat moudřeji”/12/ ve
Valčíku na rozloučenou chybí. Čtu konec románu jinak. Scéna s malým
chlapcem ukazuje Jakubovi, který popřel tragický smysl své zkušenosti
se smrtí, že je zde záblesk čehosi, jako slabá záře, která přijde na konci
řeckých tragédií. V jejím světle pak vidím Kunderovy Čechy jakoby v
pohledu zpět naplněném láskou a jako opuštěné místo, pronásledované
velkými duchy.
Závěrečná formální scéna je naproti tomu opět záměrně komická se
dvěma šťastnými dvojicemi na nádražním nástupišti. Bartleff políbí
svou efektně oblečenou mladou ženu, která drží v náručí malého chla
pečka, zatím co Škréta zdraví svou ženu, s níž se nedávno oženil a která
je těhotná, zprávou o tom, že ho bohatý Američan adoptoval. Dohro
mady tato skupina skýtá groteskní obraz lidské rodiny, na niž bylo na
loženo břemeno nepravděpodobné budoucnosti. Paní Skrétová se dívá
na Bartleffova syna a když zpozoruje na jeho horním rtu mateřské zna
mínko, poznamená obracejíc se ke Škrétovi: “Podívej se, má mateřské
znamínko na horním rtu, přesně tam, co ty!” Bartleff ihned označí ge
netický otisk za zázrak a chválí dobrého doktora, nyní de iure svého sy
na, který mu zjednal radosti otcovství. “Pan doktor Škréta, který vrací
ženám zdraví, patří do stavu andělů a jako anděl zanechává na dětech,
jimž pomohl na svět, své znamení. Není to tedy mateřské nýbrž anděl
ské znamení.”/212/
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Smích, který následuje po tomto Bartleffově projevuje pobuřujícím
smíchem, jehož se užívalo jen ve vaudevillech. Zdá se, že zaznamenává
cynikovu odpověď na fakt, že svatý blázen byl zase jednou ošálen klau
nem sekulárního světa. Ale Kundera tento smích popisuje jako “veselý”
a Bartleff sám se jako první veselí účastní. V černé frašce, v níž nic není
takové, jak se zdá, a v níž táž nebeská barva značí jak smrt jedem tak
blažené vidění, všechny znaky se dají vykládat současně co nejprotikladněji. Záhadné mateřské znamínko na obličeji dítěte může také od
kazovat za Škrétu k Bartleffovi, jehož smích z nejvyšší plošiny, na níž dlí
jeho duch, je naší předpokládané nevíře darem na rozloučenou.
Přeložila Zdenka Brodská
Poznámky:
1) Milan Kundera: The art of the Novel, Grove Press, New York, 1988, kapitola
2, “Dialogue on the Art of Composition”, str. 95.
2) Jediné české vydání Valčíku na rozloučenou vyšlo v nakladatelství Sixty-Eight
Publishers, Toronto, 1979. V tomto vydání je na konci románu dovětek “Do
psáno v roce 1972 v Cechách”. Francouzsky román vyšel v nakladatelství Gal
limard, Paříž, 1976 pod názvem La valse aux adieux v překladu Francoise Kére
la. Překlady do jiných evropských jazyků následovaly. Italský překlad obdržel
cenu (Premio Mondello) za nejlepší román, který byl v Itálii publikován v roce
1976. V roce 1986 vyšlo ve Francii nové zrevidované vydání. Ve Spojených stá
tech byl román poprvé publikován v roce 1976 v nakladatelství Alfred A. Knopf,
New York, v překladu Petra Kussiho pod názvem The FarewellParty. Autorka
cituje z vydání z roku 1983 (Penguin Books, New York), k němuž úvod napsala
Elisabeth Pochoda. Český překlad tohoto úvodu uvádí taky české vydání. Od
kazy ke stránkám v textu stati se vztahují k českému vydání Valčíku na rozlouče
nou a všechny citace jsou z tohoto vydání. V anglickém překladu se dr. Sláma
jmenuje dr. Skréta a Bertlefovo jméno se píše v anglické transkripci jako Bart
leff. Přestože citujeme z českého vydáni, ponecháváme obějména tak, jak jsou
uváděna v anglickém překladu.
3) Francois Rabelais: Gargantua a Pantagruel, přeložila Jihočeská Theléma,
SNKLU, Praha, 1962, kniha druhá, kap. 19, str. 287 a 290.
4) Ibid. kap. 20, str. 293.
5) “Dialogue on the Art of Composition”, The Art of the Novel, str. 95.
6) “Valčík na rozloučenou, který jsem dokončil zhruba ve stejnou dobu, měl být
mým posledním románem,” napsal Kundera v Paříži v roce 1981 (viz Introduction to a Variation, předmluva ke Kunderově hře Jakub a jeho pán, jak ji pod ná
zvem Jacques and His Master: An Homage to Diderot in Three Acts z francouzšti
ny přeložil Michael Henry Heim a vydal Harper and Row, New York, Colo
phon Books, 1985, str. 11). Hra byla dokončena v Praze v červenci 1971. Úvod
byl poprvé publikován s prvním francouzským vydáním hry (Gallimard, Paříž,
1981).
7) Srv. “Dialogue on the Art of the Novel”, The Art of the Novel, str. 37.
8) “Introduction to a Variation”, str. 11.
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9) “Dialogue on the Art of Composition”, The Art of the Novel, str. 93-94. Jdeo
podobnost nejen formální, ale také tématickou. V obou případech jde o zdra
votní sestru, jejíž smrt nebo bezvědomí podobné smrti je následkem nevysvětli
telné shody okolností, které se dají interpretovat jako okolnosti vedoucí k sebe
vraždě.
10) “Sixty-three Words”, The Art of the Novel, str. 136.
11) “Dialogue on the Art of Composition”, The Art of the Novel, str. 85-86.
12) F.M. Dostojevskij: The Idiot, Penguin Books, New York, 1955, str. 38.
13) “Introduction to a Variation”, str. 1.
14) Rabelais, kniha třetí, kap. 26, str. 450.
15) Honoré de Balzac: Old Goriot, Penguin Books, Londýn, 1951, str. 157.
16) František Halas: Dokořán, nakl. František Borový, Praha, 1946, str. 52.
17) Později Bartleff porovnává křesťanské svaté s dnešními atlety (str. 106 čes
kého vydání). Prohlašuje, že na rozdíl od obecně uznávaného mínění motivací
svatých asketů nebyla touha pociťovat bolest, ale touha po “daleko větší lidské
radosti”, kterou vymezuje jako “touhu po obdivu”.
18) Šimon Sloupovník, zvaný také Simon starší, se narodil kolem roku 390 v Cilicii a zemřel v r. 459 v syrském Telanissu. Byl zakladatelem tradice poustevníků-stylitů neboli sloupovníků, kteří byli známi svou nezávislostí na autoritě
církve. Na západě se tato tradice příliš neujala, ale ještě v 19. století mělo Rusko
svého sloupovníka Serafima ze Sarova. Šimon Sloupovník byl původně pastý
řem, který později vstoupil do kláštera, ale byl vyhnán, protože jeho způsob ži
vota byl považován za nadměrně přísný. Stal se poustevníkem, jehož zázraky
vedly k tak nemírnému obecnému obdivu, že začal žít na sloupu severně od
Aleppa, aby unikl své proslulosti. Jeho první sloup byl vysoký dva metry, poz
ději přesídlil na sloup vyšší než patnáct metrů.
Bartleff doplňuje Šimonův život dalším a vlastním paradoxem, když tvrdí,
že svatý byl motivován “strašnou touhou po obdivu”, vlastností, která je obdi
vuhodná, protože přes svou izolaci byl Šimon Sloupovník ve svých představách
spojen “se všemi lidmi”. A Bartleff uzavírá svůj výklad větou: “Je to velký pří
klad lásky k lidem a lásky k životu.” str. 107.
Ve hře Jakub a jeho pán Kundera vkládá slova obdivu právě pro tohoto svaté
ho do úst Markýze, který jich užívá, aby dosáhl přízně mladé ženy, jížse dvoří, a
o níž se domnívá, že je vzorem ctnosti a náboženské oddanosti. Na její otázku,
“A netrpěl svatý Šimon závratí?” Markýz odpoví, že “ten, kdo hledí vzhůru, je
navždy prost závrati”. (2. jednání, 7. výstup, str. 59).
19) F.M. Dostojevskij: Crime and Punishment, W.W. Norton, New York, 1964,
5. část, kap. 4, str. 402.
20) Ibid. 1. část, kap. 6, str. 62. G. Lukács si balzacovského motivu veZločinua
trestu povšimnul ve své studii Der Russische Realismus in der Weltliteratur, Aufbau-Verlag, Berlín, 1949, str. 178.
21) André Gide: Vatikánské kobky, Odeon, Praha, 1967, str. 51.
22) “A teď, Lafcadio, poslyšte, co vám řeknu: žádný úřední zápis, žádný doklad
nedokazuje vaši totožnost.” (ibid. str. 73).
23) Ibid. srv. str. 181 a 185.
24) Gide charakterizuje svůj román podtitulem “Sotie” (v českém vydání “Bláz
novská fraška”). Soties, oblíbené frašky s podtóny politické satiry byly ve Fran
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cii 15. a 16. století běžně provozovány. Hry samy mohou mít původ v bláznovinách fête de fous, jak naznačuje samo jméno sotie (ze slova sot — bláznovský).
Pierre Gringoire (1475-1538), nejznámější autor těchto bláznovských frašek, si
získal přízeň krále Ludvíka XII. svou hrou Le jeu du Prince des Sots (1512), kte
rá byla satirou na papeže Julia II. a podporovala tak královu antivatikánskou
politiku.

Marie Němcová-Banerjee je profesorkou ruské a komparativní literatu
ry na Smith College v Massachusetts. Její kniha o Kunderových romá
nech, jejíž kapitolu zde otiskujeme, vyšla vloni. Publikuje zejména ve
slavistických žurnálech. Středem její pozornosti je literatura 19. a 20.
století se zvláštním zřetelem k literatuře české.

Několik poznámek o překládání
Milana Kundery
Peter Kussi, New York
Definice a otázka — to jsou v Kunderových románech protiklady,
které se vzájemně doplňují. Jeho próza osciluje mezi přesností a svobo
dou; jeho definice vymezují hranice, které vedou k dalším otázkám, je
ho “otevřené konce" zdůrazňují hranice formy.
Přesnost je Kunderovou vášní. Vybrušuje auhlazuje, hledá motjuste,
trápí se nad detaily. Jeho jazyk je průzračný a jednoznačný. Může být
dojímavý a krásný, ale v podstatě je monotonní, protože jeho román je
ve skutečnosti monologem; všechny jeho postavy znějí podobně, proto
že ony vlastně nemluví, za ně a o nich mluví vypravěč. Kunderovy romá
ny by se daly interpretovat jako posloupnost událostí a myšlenek v rámci
jedné mysli, o jedné mysli.
Kundera věří, že současný autor musí přesahovat lokální hranice. Pl
ně sdílí koncept Weltliteratur ražený prvně Goethem už v roce 1827:
“Národní literatura v současné době moc neznamená; nastává epocha
“světové literatury” a každý se musí snažit, aby uspíšil její příchod.”
Protože mu jde o čtenáře po celém světě, píše vlastně pro řadu překlada
telů. Tvrdí, že jedním z podnětů pro jeho sevřený a přitom průzračný
styl, je usnadnit jim práci. V rozhovoru s francouzským novinářem říká,
že když zjistil, že mají-li jeho díla přežít v rámci světové literatury, musí
být překládána, “povzbudilo mne to, abych očistil svůj jazyk, abych svá
slova oprostil až k jejich nejzákladnějšímu významu.”
Překladatelé jsou nepochybně rádi, když vědí přesně, co se autor sna
ží říct. Kromě toho Kundera je neobyčejně velkorysý a nešetří ani časem
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ani radou, aby překladateli pomohl porozumět a navrhnout řešení v řa
dě jazyků. Měl jsem to štěstí, že jsem s ním mohl strávit několik týdnů
při práci na anglickém textu jeho posledního románu Nesmrtelnost. Byl
trpělivý a shovívavý, i když podrobné čtení a revize textu byly často k
vzteku a i když měl právě za sebou stejný proces s německou verzí.
Ano, překladatelé oceňují jasnost, ale není to jednoznačný dar. Mis
trovský vypravěč dokáže, že i prostý jazyk zní krásně; v jiném jazyku a
převyprávěno s menším talentem však může jeho vyprávění znít nudně.
Kromě toho česká jasnost je cosi naprosto rozdílného od anglické úspor
nosti nebo francouzské racionality. Je v tom paradox, ale čím složitější
je řeč, tím těsněji se různé jazyky navzájem přibližují; Babylonská věž je
nahoře mnohem užší. Michael Henry Heim, americký překladatel ně
kolika Kunderových románů, výstižně charakterizuje Kunderovu češti
nu jako “klasickou”. Najít pro ni stejně klasickou angličtinu rozhodně
není jednoduché.
Kundera ve své Nesmrtelnosti zdůrazňuje, že román nemůže být para
frázován nebo převyprávěn; podstatou románu je právě to, že nemůže
být vyjádřen jinak. “V každé adaptaci zůstane jen to nepodstatné.” Toto
implicitní zdůvodnění nemožnosti autentického překladu připomíná
Frostovo vymezení poezie jako to, co se v překladu ztrácí. Preciznost
formy je při přechodu z jednoho do druhého jazyka stejně zranitelná ja
ko preciznost výrazu.
Hudební forma Kunderových románů — vyjádříme-li polaritu přes
nosti a svobody jako polaritu tématu a variací — připravuje překladate
li zvláštní nesnáze. V jeho románech se jistá slova a fráze znovu objevují
jako analogie leitmotivů. Když se stane, že tyto výrazy nemají přesný
protějšek v jazyku, do něhož se překládá, má překladatel potíže. V Kunderově posledním románu například hraje důležitou roli slovo cesta.
Kundera rozlišuje cestu od silnice. Stále znovu zdůrazňuje, že pomalá
a táhnoucí se cesta představuje zcela odlišný postoj k cestování i k živo
tu obecně než čistě praktická, k cíli a rychlosti zaměřená silnice. Protože
v angličtině neexistuje jednoduchý a jasný ekvivalent cesty, je obtížné
tuto myšlenku elegantně vyjádřit. Nezbytné opakování motivu pak pů
sobí neobratně.
Uveďme jiný příklad ze stejného románu: v kapitole, v níž Kundera
proti sobě staví politická hesla (boj za socialismus) nebo mravní zápas
(boj za lidská práva) a brutální konflikty (boj o život) nebo mocenský zá
pas mezi mužem a ženou, je slovo boj znakem pro jedno z velkých témat
knihy. Čeština slovem boj vyjádří a elegantně spojí všechny tyto tak
rozdílné jevy. Angličtina naproti tomu k přesnému vyjádření potřebuje
hned několik různých výrazů jako je např. struggle, battle, fight. Působi
vost leitmotivů je tak narušena.
Kunderův román je co do formy a výrazu stejně přesný jako klasická
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symfonie, přitom však je stejně svobodný a otevřený jako hudba. Svou
přesností vzdoruje parafrázím a přitom má svou dvojsmyslnou ironii a
otevřenost platonského dialogu. Dokonalý Kunderův román je Idea,
která nikdy není plně uskutečněna a dokončena; užijeme-li jeho výrazu
z Nesmrtelnosti, jeho romány jsou podrobeny věčnému soudu. I když už
byl román publikován, Kundera ho mění a reviduje nejen v překladech,
ale také v českém originálu. Francouzské vydání Nesmrtelnosti uvádí,
že jde o autentický text, který je v každém ohledu ekvivalentní českému
originálu. Anglická verze by mohla mít stejné imprimatur. Každý pře
klad však má svůj vlastní charakter, vlastní lingvistické a kulturní vaz
by, takže “opravdový” román existuje jen jako kumulativní aproxima
ce všech možných překladů nebo jako ideál v autorově mysli.
Není tedy divu, že Milan Kundera vyjadřuje své zklamání nad nedo
konalostí cizojazyčných podob jeho díla. Připadá si jako uhoněný pas
týř, který se ustavičně snaží o to, aby se jeho polyglotické stádo nezatoulalo příliš daleko. A není taky divu, že překladatelé, kteří mu pomohli
ke světové slávě, si stěžují na jeho nevděčnost. Překládat Milana Kunderu není jistě snadné. A přece — přesnost a svoboda, věrnost a krása —
co lepšího si může překladatel přát!

Peter Kussi působí na Columbia University v New Yorku. Spolu s A.J.
Liehmem vydal výběr z české ineditní literatury 70. a 80. let, který vyšel
pod názvem Writing on the Wall. Je editorem antologie z Čapkovy tvor
by Toward the Radical Center. Podílel se rovněž na antologii prací o Ma
sarykovi. K jeho překladům do angličtiny patří zejména romány Milana
Kundery Život je jinde, Valčík na rozloučenou a Nesmrtelnost, Dotazník
Jiřího Gruši, Lvíče Josefa Škvoreckého, Ať žije republika Jana Procház
ky, Přehled české literatury od Arne Nováka a řada dalších.

Vyrovnali jste již předplatné na rok 1991?
Jestli ne, pošlete šek na adresu pokladníka SVU
(Stanley Maršík, 6270 Studebaker Rd., Tipp City, OH 45371, USA).
Platit lze osobním šekem (v USA a v Kanadě), jinde poštovní poukázkou,
šekem vystaveným v bance, která má spojení s některou bankou
v USA, nebo hotově.
Roční předplatné činí 22.- dolarů!
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Kundera: román: hudba a pravda
Guy Scarpetta

Kundera nás žádá hned na první stránce, abychom jeho esej 1) četli
jako reflexi “praktika”; jinak řečeno, abychom ve všem, co nám říká o
jiných autorech, viděli především nástin jeho vlastního “art romanesque” (ve smyslu, ve kterém nám mnozí básníci zanechali ve svém díle
i svůj “art poétique”). Každý romanopisec má svoji více či méně latent
ní “koncepci románu”, říká Kundera a snaží se nás přesvědčit, že ve své
knize nechtěl než rozvinout tu svoji. Právě proto, že román je umění,
které rozleptává obecné pravdy a totalizující teorie, nemáme hledat v je
ho L´Art du Roman neutrální úvahu, která si dělá nárok na objektivní
platnost (úvahu universitního typu) ani “manifest” (polemický, bojov
ný): o co jde Kunderovi, není pravda o románu (o jeho historii, o jeho
přítomném stavu, jeho vývoji) ale jedna z možných pravd, nezbytně
subjektivní a jedinečná, protože je spojená se subjektivní jedinečností
jedné spisovatelské zkušenosti.
A přece je docela možné, že dosah těchto stránek daleko překračuje
skromnost jejich programu; jestliže vidím v L´Art du Roman skutečnou
událost (bezpochyby hlavní literární událost tohoto roku), je to proto,
že se tu podle mne jedná o první shrnující úvahu o románu, která nám
byla dána od doby nového románu.
Abych to upřesnil: podle mne jde o první knihu, která umožňuje
uniknout dogmatům nového románu (čím dál víc pociťovaným jako
slepá ulička) a stejně tak uniknout i regresivním pokušením, která v po
sledních letech silně ožila (programy retro, které chtějí vrátit román do
doby před “érou pochyb” (l´ère du soupçon) 2) a obnovit kódy devate
náctého století, jak by jen v nich spočíval věčný a absolutní základ
umění románu). Kunderovi nejde o to popřít nebo zapřít nový román
(vrátit se zpět a začít znovu od nuly), ale překonat ho, jít dál za něj; niko
li odmítnout odkazy k autorům oficiálně uznaným a kanonizovaným
(slavná trojice Proust—Joyce—Kafka), ale přemístit je, doplnit je, roz
šířit je, přečíst je nově.
* * *
Stalo se, že zároveň s rukopisem Kunderova eseje jsem četl projev,
který pronesl Claude Simon při příležitosti převzetí Nobelovy ceny.
Srovnání je velice výmluvné.
Schematicky:
— Pro Claude Simona se dějiny románu odvolávají v podstatě jen na
francouzskou literaturu (Flaubert, Proust). Kundera by považoval “pa
norama” románu za velice deformované, kdybychom nevzali na vědo
mí též přínos romanopisců latinské Ameriky (Fuentes) a hlavně střední
Evropy (Kafka, Broch, Musil).
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— Pro Claude Simona osud románu se hraje podle schematu “fronty
proti frontě”: na jedné straně balzacovský román, napodobující, před
stavující, naturalistický; na druhé straně “moderní” román (od Flauberta k novému románu). Pro Kunderu takovýto jednoduchý manicheismus je nepřípustný: i jemu jde o to uniknout diktátu určitého kódu,
který je vlastní devatenáctému století, ale podle něho to lze učinit jen za
podmínky, že přehodnotíme celou historii románu: od samého zrodu
žánru (Rabelais, Cervantes) a s důrazem na román 18. století (Fielding,
Diderot, Sterne, Laclos), to jest právě na tu epochu, kterou devatenácté
století chtělo zapomenout a potlačit. Jinak řečeno: nikoli modernistic
ká ideologie (se svým klamným mýtem “radikálního přeryvu”) je s to
relativizovat devatenácté století, ale jen pohled na román v celém jeho
dlouhém trvání i se všemi důsledky zpětného působení: z tohoto hledis
ka lze například bez nebezpečí anachronismu “hrát” Sterna či Laclose
proti Balzacovi.
— Pro Claude Simona existuje na jedné straně (to je případ “balzacovského románu) priorita obsahu nad psaním (“écriture”) 3), potlače
ní “écriture” efekty realistického iluzionismu; na druhé straně (to je pří
pad “moderního” románu) priorita “écriture”, zpracování formy, nad
všemi efekty románu, který chce vyvolat iluzi skutečnosti. Pro Kunderu
formální proměny psaní (écriture) nejsou nic jiného než korelát ustavič
ného rozšiřování románového obsahu (přesněji: specificky románové
ho obsahu románů). To, co podle něho umožňuje pochopit “hodnotu”
románu, není ani tak jeho rvze technický nebo formální přínos, jako
spíš “objevy, inovace, nové osvětlení, jež dílo vrhá na lidský svět”. Jest
liže Kundera přiznává základní důležitost romanopiscovi, jakým je
Hermann Broch, není to jen kvůli jeho striktně formálnímu přínosu
(“polyhistorická” montáž třetí části Náměsíčníku), nýbrž spíš proto, že
Broch uměl “mobilizovat všechny intelektuální prostředky a všechny
básnické formy, aby osvítil to, co jen sám román je s to osvítit”. Stručně
řečeno to, čím se Kundera odlišuje od “formalistické” vize Claude Si
mona, je jeho snaha pochopit román jako nástroj pravdy.
Nevede mne k tomu vůbec chuťk polemice, jestliže kladu proti sobě
tyto dva typy uvažování, tyto dvě koncepce románu (ostatně je pro mne
jasné, že románová praxe Claude Simona široce překračuje teoretickou
úvahu, kterou o ní vede): chci takto jen naznačit, že existuje ještě jiná
(pozitivní) možnost odmítnout avantgardistický dogmatismus, než je
reakční a akademická zatvrzelost.

* * *
Vrátím se narychlo k některým Kunderovým tezím:
— To, co podle něho definuje román, je jeho způsobilost (otevřená
a schopná stálého rozšiřování) vyjevit, co ve velkých interpretacích svě
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ta (náboženských, filosofických, ideologických) zůstalo zamlčeno.
Zrod novověku je poznamenán vlivem kartesiánského systému (podle
něhož člověk je “pánem a vlastníkem přírody“ a subjekt je totožný se
svým cogito), tak jako románem Cervantesovým (který exponuje rub té
to koncepce: generalizovanou neschopnost být pánem čehokoliv, iro
nické uchýlení, které dělá každou “pravdu“ mnohoznačnou, každou
totožnost neuchopitelnou). Nebo: zatímco Liebnitz chápe svět jako raciálně logickou entitu, Sterne (ve Tristanu Shandym) staví veškeré vy
právění na digresi, na fantazii, na nevypočitatelném, na tom, “co nemá
důvod”. Anebo ještě abych citoval Kunderu: “Devatenácté století vy
nalezlo lokomotivu, a Hegel si byl jist, že pochopil samého ducha uni
verzální historie. Flaubert objevil hloupost. Odvažuji se říci, že tohleto
byl ten největší objev století tak pyšného na svůj vědecký rozum.” His
torie románu není z tohoto hlediska než nekonečný průzkum (nemysli
telný jinak než prostředky typicky románovými) všech “území”, která
jsou nepřístupná filosofii anebo jichž se filosofie zřekla: dobrodružství
(Cervantes), tajný vnitřní život (Richardson), všednodennost a hlou
post (Flaubert), role iracionálního v rozhodnutích a osudech (Tolstoj,
Dostojevskij), ncuchopitelnost a nepoměřitelnost času (Proust), “virtu
alita” existencí (Musil) — atd. To je důvod, proč podle Kundery je ab
surdní definovat tu či onu epochu podle její filosofické dominanty: osm
nácté století není jen stoletím osvícenců (stoletím Voltairovým, Rous
seauovým, Holbachovým), ale též stoletím libertináže — stoletím Sternovým, Diderotovým, Laclosovým. Anebo ještě provokativněji: “Flaubertův objev je pro budoucnost lidstva důležitější než nejpřevratnější
myšlenky Marxovy či Freudovy. Neboťje možno si představit budouc
nost bez třídního boje anebo bez psychoanalýzy, nikoli však bez nezadr
žitelného postupu přejatých myšlenek.”
Zkrátka je úkolem románu, aby navzdory racionálním systémům
a režimům založeným na “jediné pravdě”, prozkoumával zóny nejisto
ty, ironie a nerozumu, aby odhaloval, co se skrývá na rubu kolektivního
jednomyslného myšlení. “Svět založený na jediné pravdě”, píše Kundera, “a mnohoznačný a relativní svět románu jsou vytvořeny z totálně
odlišné látky.” Proto například rozlišuje “spisovatele” (Rousseau, Ca
mus, Malraux etc.), to jest ty, co podřizují fikci předem stanovené
“pravdě”, a “romanopisce” (od Cervantesa k Brochovi přes Flauberta
a Kafku), ty kteří specifickými cestami románu (paradoxními cestami
umělého, imaginárního experimentování) dosahují pravdy, kterou před
tím ani oni sami neznali. “Objevit, co je román sám může objevit”, říká
ká Kundera podle Brocha, “je jediné raison d’ètre románu”.
Taková koncepce, jak jsem již řekl, umožňuje docela přehodnotit (na
jiné než ryze formalistické základně) náš dosavadní názor na modernost
románu. Odtud v Kunderově eseji zájem o velké romanopisce střední
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Evropy (Kafka, Hašek, Broch, Musil, Gombrowicz), neboť to všechno
byli “anti-moderní modernisté”, jinak řečeno romanopisci, u nichž for
mální invence a objev nových území nebyly nikdy spojeny (na rozdíl od
toho, jak to chápaly avantgardy v Rusku a na Západě) s nějakým histo
rickým optimismem, s nějakou vírou v pokrok. Nic není příznačnějšího
z tohoto hlediska než protiklad, který Kundera vytyčuje mezi estetickou
koncepcí Brochovou a klasickými postuláty avantgardy (anebo aby
chom převzali Kunderovu formuli, “titularizovaného modernismu”):
tam, kde avantgarda chválí budoucnost a pokrok, Broch nevidí než his
torický vývoj moderního světa, proces “degradace hodnot”; zatímco
avantgarda fetišizuje subjektivitu, expresivní autenticitu, Broch píše
polyfonní romány s postavami, v nichž “autorovo já je neodhalitelné”
(Kundera se k tomu vrací mnohokrát, — což není bez polemického ost
nu v době, kdy klesáme pod lavinou osobních kronik a opravdových či
klamných autobiografií: “Román není konfesí autora, ale výzkumem
toho, co je život v pasti, jíž se stal svět.”); zatímco avantgarda má za
program udělat tabulu rasu z minulosti (anebo, přinejmenším, se situuje
do fantasmatického začátku od nuly), Broch “prodlužuje cestu, po níž
se dal kdysi dávno Cervantes”.
Odtud cosi jako Kunderovo varování: jestliže by román (to jest
“duch Cervantesův”) měl zaniknout, znamenalo by to nic víc a nic míň,
než že novověk skončil a totalitarismus definitivně zvítězil. Pro Kunderu totiž “smrt románu” není pouhé provokativní heslo vyslovené radi
kálními avantgardami: je to docela uskutečnitelná možnost — a Kunde
ra z evidentních biografických důvodů ví lépe než kdokoli jiný, že exis
tuje celá část světa, kde se tento program již realizoval. Jinak řečeno: ro
mán není sice “sám o sobě” nástrojem svobody — ale tam, kde román
nemůže existovat, můžeme si být jisti, že žádná svoboda není.
To všechno je jakoby nákres v negativu čehosi jako skutečné etiky ro
mánu. Bylo by možno ji definovat jako schopnost odporu (stále ohro
žovaného, ale stále znovu oživovaného): odporu k filosofickým a racio
nálním systémům (v nichž je “zapomínáno bytí”); odporu k totalitarismu (byl to ostatně právě román, který ho uměl odhalit “anticipací”, ja
ko jednu z možností světa: viz nádherné stránky, které Kundera věnuje
Kafkovi a definici “kafkovského”); odporu k tomu, co je pro nás, zde
a nyní, hlavním nebezpečím: odporu k triumfu kýče generalizovaného
mass médii a k nivelizaci, kterou přináší: — zde slyšíme u Kundery tóny
skoro passoliniovské (“Tento společný duch masových médií, skrytý za
vší jejich politickou růzností, je duchem naší doby” — a románová eti
ka, samozřejmě, nemá smyslu pokud se neodliší radikálně od tohoto
konformismu, který se stal naším “Zeitgeist”, naším “duchem času”.).
To by mohlo znít přísně, skoro pateticky: ale není tomu tak (Kundera
je zřejmě definitivně nepřístupný jakémukoli patosu, jakémukoli ro
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mantismu); jestli “duch románu” má podle něho nějakou cenu, tedy
v tom, že je neoddělitelný od “božího smíchu”, který se podařilo za
slechnout Rabelaisovi a odpovědět mu (“Člověk myslí, Bůh se směje”,
nádherné židovské přísloví, které Kundera bere za své). Neoddělitelný
též od ducha hry, lehkosti, ironie, které charakterizují libertinské 18.
století. Neoddělitelný konečně od radikální negativity smíchu neznající
ho tabu (“Skuteční géniové komična”, píše Kundera, “nejsou ti, co pro
bouzejí nejvíc smíchu, ale ti, co odhalují dosud nepoznanou zónu ko
mického. Dějiny byly vždycky považovány za území výlučně vážné.
Přesto však existuje komično dějin. Stejně jako existuje komično — těž
ce přijatelné — sexu.).
Ještě jednou se nemohu ubránit, abych nepřipomenul Passoliniho,
který napsal, že “humor” pro něho nahradil “naději”.

* * *

Největším paradoxem tohoto eseje je však asi to, že tato vědomě antiformalistická vise neobsahuje v sobě naprosto žádné “pohrdání for
mou”, — naopak. Jestliže si Kundera přivlastňuje velikou lekci Brochovu a Musilovu, není to jen proto, že tito romanopisci otevřeli romá
novému výzkumu nová netušená území, —je to též proto, že to nemohli
učinit, aniž by se uchýlili k tomu, co se v hudbě jmenuje velká forma.
Chci tu podtrhnout jednu věc, která se týká otázky kompozice. Schema
ticky se dá říci, že tato otázka (důležitá u romanopisců jako jsou
Proust, Broch či Faulkner) byla více méně popřena či pominuta větši
nou dnešních romanopisců: buď přejali jako samozřejmost model “or
ganické” kompozice (expozice, rozvedení, zápletka, rozuzlení); nebo se
spokojili s tím, že “pervertovali” tento model zevnitř (nový román);
anebo pochopili kompozici jako pouhý sled sdělení (lacinost konfesí či
“kronik”). Kundera se nepřestává k této věci vracet: jako by infikování
románu hudebním modelem bylo nutností nejen formální (románová
“polyfonie” není myslitelná bez přísných kompozičních pravidel), ale i
intelektuální (jen hra uspořádání témat, vyriací, kontrapunktu, opako
vání je s to dát románu “jednotu”, která by zároveň odhalila falešnou
přirozenost, tkvějící v “klasickém” vyprávění).
Nic není příznačnějšího v tomto ohledu než trojnásobná nutnost, kte
rou proklamuje Kundera (jakožto “praktik”) na základě četby Brocha.
Je to “nutnost”.
1) nového umění radikálního oproštění (které by umožnilo obejmout
složitost existence v moderním světě bez ztráty architektonické přehled
nosti);
2) nového umění románového kontrapunktu (který by byl s to spojit
v jedinou hudbu filosofii, vyprávění a sen);
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3) nového umění specificky románového eseje (to jest takového, který
by neměl ctižádost přinést apodiktický soud, ale zůstal by hypotetický,
hravý či ironický).”
V této trojí nutnosti najdou Kunderovi čtenáři samozřejmě “pro
gram” jeho vlastních románů. Ale opakuji ještě jednou, nic nám nebrá
ní vidět v tom i jiné možné zkušenosti, jiné mpžnosti románu. Neboťjeli v Kunderovi nějaký relativní optimismus, mohl by spočívat v tomto
konstatování: většina cest, které objevili romanopisci modernosti (od
Prousta ke Kafkovi, od Musila k Celinovi, od Joyce k Hrochovi a
Faulknerovi), byla sterilizována ryze formalistickým (a “darwinovským”) viděním jejich děl. To vidění se dnes začíná od nás zvolna vzda
lovat. To Kunderu dovedlo k názoru, že dějiny románu nelze redukovat
na sérii stále “radikálnějších” zákazů, že spočívají naopak v sérii otev
ření, rozšíření tvůrčího pole a že mnohé z těchto možností jsou ještě
před námi a zvou nás, abychom je uskutečnili.
Jinak řečeno: jestliže velké knihy jsou ty, které nejen podněcují ke čte
ní ale i ke psaní, pak bezpochyby L’Art du Roman je mimořádně velká
kniha.
Přeložila V.H.
Poznámky:
1) L’Art du Roman, Kunderova kniha napsaná francouzsky, vydaná v roce 1986
v Paříži, v nakladatelství Gallimard. Anglický překlad TheArtof the Novel vyšel
v roce 1988 v nakladatelství Grove Press, New York.
2) L’ère du soupcon, Éra podezření, slavná kniha Natalie Sarraute, v níž autorka
rozvádí názor, že tradiční román nemůže již dále existovat, neboť vstoupil do
ère du soupcon, to jest do doby, kdy se na něm všechno stalo podezřelé, nepře
svědčivé. Pozn. překladatelky.
3) Ecriture, doslova “psaní”, je termín, který se stal ve Francii slavný pro avant
gardu šedesátých let pod vlivem Rolanda Barthese. Psaní, radost psaní, — le
plaisir de l’écriture, dobrodružství psaní — Paventare de l’écriture, postavené
do opozice proti psaní dobrodružství — écriture de l’avanture jsou formule,
v nichž je obsaženo přesvědčení, že “psaní” nemá za úkol něco zobrazovat, něco
obsahovat, o něčem přesvědčovat, aleje samo sobě smyslem. Pozn. překlada
telky.

Guy Scarpetta je francouzský literární kritik a teoretik, autor několika
knih, šéfredaktor revue La règle du jeu. Zde otištěný text byl původně
publikován v listopadu 1986 v revue Artpress, pak přetištěn ve Scarpet
tově knize Artifice.
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Kunderova poetika románu
Helena Kosková, Norrköping

V sedmdesátých a osmdesátých letech je možno pozorovat v české
próze snahu o definování české kulturní identity jako součásti identity
evropské. 1) A právě Milan Kundera svou prózou i svými esejemi patří
k těm, kteří nejvýraznějším způsobem chápou osud své země v širších
souvislostech jako důsledek a projev evropské krize identity.
Je typické, že Kunderovo Umění románu 2), věnované především poe
tice románu, začíná poukazem na Husserlovy přednášky z roku 1935,
ve kterých v Praze a ve Vídni hovořil o evropské krizi. Evropská kultur
ní identita má podle Husserla kořeny v řecké filosofii, která poprvé v
historii lidstva pojímala svět jako otázku, jejíž řešení nemělo praktické
cíle, ale bylo diktováno touhou po poznání. Krize, o které Husserl ho
vořil, začala podle něho u Galilea a Descarta a kulminovala v úzce spe
cializovaných vědách, které ze svého horizontu vyloučily jedincovu
zkušenost z přirozeného světa (“der Lebenswelt”). Člověk, jehož Des
cartes povýšil na pána a vládce přírody, se stal obětí sil, jež ho přesahu
jí: techniky, politiky, historie.
Touha po poznání, kterou Husserl označuje za esenci evropského
ducha, je také východiskem Kunderovy poetiky románu. Historie ev
ropského románu vytváří podle Kundery paralelu a protiváhu abstrakt
ního vědeckého poznání tím, že román zkoumá podmínky lidského života
v přirozeném světě. Pro Kunderu není jen Descartes, ale také Cervantes
tvůrcem duchovního světa novověku. Všechny základní existenciální
otázky, které fenomenologie analyzuje a označuje jako ty, jež filosofie
opomíjí, byly postupně osvětlovány v průběhu čtyřistaletého vývoje ev
ropského románu. Svými vlastními prostředky a svojí vlastní logikou
objevoval román různé aspekty lidského života. Cervantes a jeho sou
časníci se zabývali tématikou dobrodružství. Richardson obrátil pozor
nost na vnitřní, citový život. Balzacem objevuje román souvislost mezi
osobním životem a historií. Flaubert zkoumá dosud neznámý všední ži
vot. Tolstoj se věnuje pronikání iracionality do lidského života. Román
zkoumá různé aspekty času: minulost, která se ztrácí s Proustem; pří
tomnost, jež je nezachytitelná s Joycem; mýtus, který ovlivňuje přítom
nost ozvěnou historie s Thomasem Mannem.
Pro Kunderu je román společným dědictvím Evropy, jeho objevy,
učiněné v různých jazycích, náleží celé Evropě. Jejich sled vytváří histo
rii evropského románu. Jednotlivým dílům je možno porozumět jenom
v internacionálním kontextu.
Kunderovým krédem, převzatým od Hermanna Brocha, je objevit to,
co jenom román může objevit. Román, který neobjevuje něco nového o
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lidském životě, je nemorální. Poznání je jediná morálka románu. Krize
románu není pro Kunderu jenom krizí jedné umělecké formy, ale me
mentem mori celé epochy novověku. Jeho umění románu je obhajobou
těch hodnot, které vytvářejí základ společné evropské kulturní identity.
Základním znakem románu je kontinuita: každé dílo je odpovědí na
předchozí, každé dílo obsahuje celou nastřádanou zkušenost románu.
Ale duch naší doby se koncentruje na aktualitu, která je tak expanzivní,
že vytlačuje minulost z našeho horizontu a redukuje čas na vteřinu pří
tomnosti.
V Kunderově perspektivě je současnost označována za poslední epo
chu novověku, dobu konečných paradoxů. Je to konečná fáze dlouhého
vývoje, ve kterém kartesiánský rozum rozložil postupně všechny hod
noty, jež jsme zdědili ze středověku. Ale místo totálního vítězství rozu
mu je to iracionalita, která vystupuje do popředí a svět postrádá systém
hodnot, kterým by jí čelil. Tato poslední epocha začíná podle Kundery
v době první světové války a hlavním tématem románu je konfrontace
jedince s neosobním, nevypočitatelným monstrem nazývaným Historie,
před kterým nemůže nikdo utéci. Kafkovy, Haškovy, Musilovy a Brochovy romány jsou svědectvím o době, kdy finální paradox najednou
mění základní lidské existenciálni kategorie.
“Co je dobrodružství, když svoboda jednání Josefa K. je zcela iluzor
ní? Co je “budoucnost”, když intelektuálové v Muži bez vlastností ne
mají ani tušení o válce, která brzy zničí jejich životy? Co je “zločin”,
když Brochův Hugenau nelituje, že spáchal vraždu, ale dokonce na to
úplně zapomene? A když jediný velký humoristický román epochy,
Haškův Švejk, se odehrává na scéně války, co se stalo s humorem? Kde
je rozdíl mezi “soukromým” a “veřejným”, když Josef K. je vždy ve
společnosti poslů zámku? A čím je v tomto případě “samota”? Břeme
nem, hrůzou, prokletím... nebo naopak vzácnou hodnotou, jež se roz
padá pod tlakem všudypřítomného kolektivismu?” 3)
Kundera polemizuje s názorem, že román už vyčerpal všechny své
možnosti a kritizuje povrchnost diskuse, která zjednodušuje poetiku ro
mánu na boj mezi tradičním realismem na jedné straně a formálními ex
perimenty avantgardy na straně druhé. V Kunderově vlastní poetice ro
mánu existují čtyři zdroje inspirace, čtyři výzvy. První je román jako
velkolepá hra, jak ji najdeme i Diderota a Sterna a již román později
opustil ve jménu pravděpodobnosti, realistického dekoru a chronolo
gie. Druhá je výzva sloučit skutečnost a sen, ambice, kterou měl užNo
valis, ale již prvně uskutečnil Franz Kafka. Třetí je výzva myšlenky, se
kterou se setkáváme u Brocha a Musila, kteří na scénu románu přivedli
brilantní intelekt, ne aby proměnili román ve filosofii, ale aby využili
všech prostředků, racionálních i iracionálních, epických a meditativ
ních, aby proměnili román v nejvyšší intelektuální syntézu. Čtvrtou vý
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zvou je výzva času. Spisovatelova snaha neomezit čas na čas osobní pa
měti (jako to dělal Proust), ale rozšířit jej na společný čas Evropy.
Novověk nahradil všeobecně platný, na náboženství založený systém
hodnot, jedinou pravdu Boží, systémem mnoha relativních lidských
pravd. Moudrost románu spočívá ve vědomí, že každý lidský pokus při
blížit se pravdě musí být a zůstat nedokonalým. “Člověk myslí a Bůh se
směje”, říká staré židovské přísloví a pro Kunderu je román ozvěnou to
hoto smíchu. Krize románu není způsobena tím, že román už vyčerpal
všechny možnosti jako umělecká forma, ale v neslučitelnosti samotné
podstaty románu se světem, ve kterém převládá kýč, uniformita zjedno
dušení a moc agelastů. Agelastéjsou podle Kunderovy definice lidé, kte
ří jsou “přesvědčeni o tom, že pravda je jasná, že všichni lidé by měli
myslet stejným způsobem a že oni sami jsou přesně takoví, jako si o sobě
myslí, že jsou. Ale člověk se stává individuem právě ve chvíli, kdy ztrácí
svoji jistotu o pravdě a jednomyslný souhlas druhých. Román je rájem
individuální imaginace. Je oblastí, ve které nikdo není majitelem prav
dy...” 4)

L ROMÁN JAKO HRA

“Člověk myslí, Bůh se směje. Inspirován touto myšlenkou, rád si
představuji, že Francois Rabelais uslyšel jednoho dne Boží smích a tak
se zrodila myšlenka prvního velkého evropského románu. Líbí se mi
myšlenka, že umění románu se zrodilo jako ozvěna Božího smíchu.” 5)
Ve světě finálního paradoxu, pozdní doby evropské kultury, je dovr
šen rozpad hodnot v hodnoty parciální. Je zbožněna neosobní objekti
vita úzce specializovaných věd, ideologií, institucí. Je zbožněna aktuál
nost, současnost, legalita institucí, které už dávno ztratily svou legitimi
tu. Člověk se stává obětí aparátů, jejichž funkce je samoúčelná. Svět se
mění v past, ze které není možno uniknout.
Ideál harmonického, všestranného, životu přitakávajícího, epikurejského renesančního člověka upadá v zapomnění. Kundera se k němu
obrací, programově na něj navazuje svým uměleckým typem a svou vel
kou erudicí. Jeho próza je hrou umělecké imaginace, která vytváří pří
běhy, situace jako nástroj kladení otázek o základních existenciálních
otázkách života. Tak jako Rabelais i Kundera záměrně provokuje
všechny dogmatické přístupy, konvence, všechny agelasty, kteří uzáko
ňují morální i estetické normy s arogantní omezeností své jistoty, že jsou
“majiteli pravdy”. A především, Kundera boří přežívající literární kon
vence realistického, naturalistického a socialisticky realistického romá
nu, který vzbuzuje iluzi, že příběh je obrazem skutečnosti, který zpro
středkuje anonymní, objektivní vyprávěč.
Navazuje na stylistické postupy renesanční a osvícenské literatury
zdůrazněním funkce a subjektivity vypravěče. Tak jako u Rabelaisa a
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Fieldinga má jeho vyprávění často ráz rozhovoru autora se čtenářem,
s postavami: rytmus stejnoměrného tempa naturalistického románu je
narušován komentáři, digresemi, které podtrhují antiiluzívnost příbě
hu. Zdůrazňují, že příběh nechce být evokací skutečnosti, ale zábavným
vyprávěním živé osoby. Lehkost příběhu, vtipnost má svůj kontrapunkt
v jasnozřivém intelektu, který osvětluje skutečnost v neobvyklé, filoso
ficky vyhraněné perspektivě. “Diderot ve svém Jakubufatalistovi je sám
neustále v příběhu přítomen vypravěčskými komentáři... jako jakási
třetí, neviditelná postava... A tak se příběh ocitá pod ustavičnou palbou
filosofických reflektorů; je myšlenkově torpedován tak, aby se jasně vy
lupoval jeho pravý smysl.’’ 6)
Je však zásadní rozdíl mezi vypravěčovou subjektivitou ve velké ob
jektivní epice Fieldingově, Smolletově, Diderotově, Voltairově a mezi
“ich-formou” zpovědního románu, jak jej vytvářejí rovněž v 18. století
Richardson a Rousseau, Goethe ve Wertherovi a romantikové.
“U tzv. zpovědních románů není oné ostré antinomie mezi objektiv
ním světem a mezi filosoficky vyhraněnou subjektivitou, která by ho
nazírala... Řečeno obrazně: Kdežto u Fieldinga či Diderota šlo o velmi
"zaujatý", velmi subjektivní obraz objektivního světa, u Rousseaua či
Constanta jde spíš o velmi "nezaujatý", velmi objektivní obraz subjek
tivního světa. Kdežto v prvním případě měl čtenář pocit, že někoho slyší
hlasitě vyprávět o světě, v druhém případě se mu zdá, že čte psanou in
timní zpověď.’’ 7)
U Kundery je funkce příběhu jasně inspirována renesanční a osvícen
skou literaturou a je radikálně jiná, než v tradiční realistické literatuře.
Příběh je často banální, vždycky nadlehčený, zábavně hravý a slouží ja
ko východisko filosofické reflexe. Není to však reflexe filosofa, ale ro
manopisce. Nechce dospět k jednoznačným závěrům, je součástí hry, ve
které je čtenář autorovým partnerem. Smyslem této hry je humorem po
bavit a současně bystrým intelektem, nezvyklým a provokativním
úhlem pohledu osvětlit mnohoznačnost skutečnosti, odkrýt její velice
vážné a základní otázky, dobrat se tušení neuchopitelné pravdy.
Kunderova kompozice je poučena hudebním uměním kontrapunktu
nálad, rovin, které autor tak obdivuje v hudbě Janáčkově. Vezměme ja
ko příklad povídku “Nikdo se nebude smát”. Jsou v ní polyfonicky pro
pojeny dvě roviny, neustále přítomné: jednou je komický příběh, ve kte
rém se malicherný popud rozroste ve velký problém. Vypravěč je proná
sledován grafomanem, který má vědecké ambice, aby napsal posudek o
jeho studii. Souhra náhod způsobí, že to neodřekne a vyvolá tak řetěz
událostí, které jsou banální a komické. Logicky vzato je možno je kdy
koli přivést na pravou míru tím, že vypravěč řekne pravdu: že posudek
nechce napsat, protože studie je zcela bezcenná. Jenže tato směšná his
torka má neustále přítomný kontrapunkt: je svědectvím o době, ve kte
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ré jedním ze základních existenciálních prožitků je zásah sil, vymykají
cích se jedincově vůli, do jeho soukromí. Na minimální ploše povídky je
tu prakticky bez zmínek o politické situaci velice sugestivně zachycena
a zobecněna atmosféra totalitární společnosti. Vypravěč si kolem sebe a
svého soukromí chtěl vybudovat zeď, ale nepostřehl, že je skleněná.
Vypravěčův komentář podtrhuje filosofický smysl příběhu:
“Poslouchal jsem paní Zátureckou a najednou se děla se mnou zvlášt. ní věc: přestával jsem vědět, že je to ta žena, kvůli níž budu muset opustit
fakultu,... kvůli které jsem ztratil tolik dnů ve zlosti a nepříjemnostech.
Souvislost mezi ní a mezi příběhem, v němž jsme teď oba hráli jakousi
smutnou roli, zdála se mi být náhle nejasná, volná, nahodilá, nezavině
ná. Najednou jsem chápal, že je to jen moje iluze, když jsem si myslel, že
sami osedláváme příběhy a řídíme jejich běh; že to možná vůbec nejsou
naše příběhy, že jsou nám spíš odkudsi zvnějšku podsunuty; že nás ni
kterak necharakterizují; že nemůžeme za jejich prapodivnou dráhu; že
nás unášejí jsouce odkudsi řízeny jakýmisi cizími silami.” 8)
Malicherný, banální příběh má velice vážné důsledky ve světě, kde
smích je prohřeškem: vypravěč ztrácí i svou práci i svou dívku.
Rozpětí mezi popudy, záměry a výsledky lidských skutků, mezi tím,
čím lidé opravdu jsou a na co si hrají, mezi malostí východisek a vážnos
ti důsledků se vracejí v celém Kunderově díle.
“... člověk se domnívá, že hraje svou roli v určité hře, a netuší, že na
scéně zatím nepozorovaně vyměnili dekorace, a on se nic netuše ocitá
uprostřed poněkud jiného představení.” 9)
Můžeme konstatovat, že román renesance a osvícenské dobyje nepo
chybně jedním z nejhlubších kořenů Kunderova literárního rodokme
nu. Tento vliv prochází celým jeho dílem, aleje zvláště dominantní ve
Směšných láskách, Valčíku na rozloučenou a samozřejmě v dramatizaci
Diderotova Jakuba. Stojí za povšimnutí, že nejsilněji proniká právě do
děl, která vznikala v Československu a navíc jakoby “mimochodem”.
O Směšných láskách prohlašuje autor, že vznikly jako odpočinková zá
ležitost, když psal své první drama Majitelé klíčů. Dramatizace Jakuba
Fatalisty vznikla jako pokus o únik z tísnivé atmosféry po sovětské oku
paci a samozřejmě také z vnějšího popudu. S pomocí přátel měla být
uvedena pod cizím jménem v době, kdy Kundera byl oficiálně neexistu
jící osobou. Autor ji signoval použitím citátu jedné věty z každého své
ho románu v textu. A Valčík na rozloučenou byl podle autorova svědec
tví napsán v nejkratší době a nejspontánněji ze všech jeho románů.
Není tedy násilné se domnívat, že část jeho osobního založení a tedy
i uměleckého výrazu má k renesančnímu a osvícenskému duchu blízko.
Není bez významu poznamenat, že Kunderovo nadání i erudice je velmi
všestranná: básník, překladatel, dramatik, prozaik, ale také hudební
a literární teoretik. A jeden z nejpronikavějších duchů naší doby.
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II. VÝZVA SNU

Podle Kundery byl Franz Kafka první, “kdo provedl alchymistické
sloučení snu a skutečnosti (dříve, než je surrealisté stačili postulovat),
který vytvořil autonomní universum, kde skutečné je fantastické a kde
fantastické demaskuje skutečné. Za objev této alchymie vděčí moderní
umění Franzi Kafkovi a jeho dědictví z Prahy.” 10)
“Samozřejmě, bylo by směšné imitovat Kafku. Ale jako Kafka... cí
tím touhu nechat vstoupit sen, čistou imaginaci vlastní snu, do románu.
Můj způsob, jak to uskutečnit, není “sloučení snu a reality”, ale polyfonická konfrontace. Snové vyprávění je jednou z linií kontrapunk
tu.” 11)
Kundera na výzvu snu ve svém díle poprvé odpověděl v druhé části
románu Život je jinde. Xaver je Jaromilovo “alter ego”, které se pohy
buje ve světě snu, podvědomí, básnické imaginace. Nežije jeden život,
ale volně přechází z jednoho života do druhého. Uskutečňuje tak, byť
i v mírně parodicky pokleslé podobě, touhu všech mladých lidí a básní
ků “nežít svůj jediný život, který se táhne od narození k smrti jako dlou
há špinavá nit”, volně přecházet ze snu do snu.
Je zajímavé si povšimnout, jak je Xaverův sen komponován: Odchází
ze školy, přechází přes Karlův most a oknem vstupuje do domu, do svě
ta, který ho už dlouho lákal. Potkává v něm ženu, která na jeho omluvy
reaguje pocitem viny a omlouvá se.
“Uviděl v její nezřetelné tváři dvě velké plující oči a napadlo ho ještě
jedno slovo: úlek; nikoli úlek z jeho nenadálého příchodu, nýbrž dávný
úlek, který zůstal v ženině tváři v podobě ztrnulých očí, v podobě ble
dosti, v podobě gest, která jako by se stále omlouvala... dojem z postavy
byl vlastně jen dojmem z těch velkých očí, které zaplavovaly ostatní tělo
svým hnědavým světlem.” 12)
Kundera je postaven před těžký úkol: pohybuje se v podvědomí a snu
básníka, který je mladý a nezralý. V jeho snech se musí odrážet i krása
i směšnost jeho nezralosti. Autor si pomáhá vzbuzováním čtenářových
asociací. Ve chvíli, kdy Xaver proskočí oknem do světa snu, zaznívají
v textu ozvěny Kafkova díla: v popisu interiéru, v ženiných očích, ve scé
ně, kdy je Xaver svědkem soulože schován pod postelí.
Z kafkovského světa se v příštím snu ocitáme v reáliích světa Xavero
va: na školním zájezdu do hor. Básník přechází volně z jednoho světa do
druhého, Xaverovy sny, podložené nezralou sexualitou, se pozvolna
proplétají.
“Hle, v této chvíli spí zároveň v domě u Karlova mostu i v horské cha
tě; ty dva spánky znějí jak dva tóny dlouze držené na varhanách; a k těm
dvěma tónům zaznívá nyní třetí.” 13) Třetím tónem je revoluce. Xaver
chce být důležitý, chce položit život za velkou věc ve světě mužů.
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Přechod ze snu do snu, lyrická metafora má vždy ironický kontra
punkt. Tak jako u Kafky složité mnohoznačné básnické obrazy jsou
promíšeny rekvizitou připomínající nejvšednodennější skutečnost.
V závěrečné čtrnácté sekvenci snu se všechny motivy spojí. Xaver je
zpátky v kafkovském světě a utěšuje ženu, že popravy se nemohou ko
nat, seznam obětí je v jeho aktovce. Vidí muže v modrácích, hlídkující
na Karlově mostě, chce se vrátit k nim do světa revoluce, ale náhle ne
může, protože si uvědomí, že ji vlastně zradil. Opouští ženu, i tu musí
zradit. Život je jinde. V snové poloze je naznačen celý obsah knihy
v básnické zkratce. Lyrická nezralost Xaverova vlastní jeho mládí, má
tragické následky v reálném světě, kde smrt není plodem fantazie.
Jiným případem snové sekvence zapojené dopolyfonické konfronta
ce hlavních témat románu je šestá část Knihy smíchu a zapomnění. Sklá
dá se ze snových sekvencí smrti Taminy na ostrově dětí; z autobiografic
kých sekvencí o smrti Kunderova otce; z reflexí o hudbě; z reflexí o za
pomnění, které ničí Prahu. Spojení těchto partií je podle autorových
vlastních slov “setkání šicího stroje s deštníkem na stole stejného téma
tu. Románová polyfonie je víc poezií než technikou.” 14)
Povšimněme si, jakým způsobem Kundera tuto polyfonii uskutečňu
je: Úvod šesté části opakuje první odstavec knihy. Je však záhy proložen
variací, ve které se ozývá tón snu, který jak víme z Kunderovy poetiky
románu je výzvou, spojenou se jménem Franze Kafky.
Gottwald ani Clementis nevěděli o Kafkovi. “Kafka věděl o jejich ne
vědění. Praha v jeho románu je městem bez paměti. Nikdo si tam na nic
nepamatuje a na nic nevzpomíná, ani Josef K. jako by nevěděl nic o
svém předchozím životě. Jediná píseň tam nezní, aby vzpomínkou na
chvíli svého zrození spojovala přítomnost s minulostí.
Čas Kafkova románu je čas lidstva, které ztratilo kontinuitu s lid
stvem, lidstva, které už nic neví a nic nepamatuje a bydlí ve městech,
která se už nejmenují a kde i ulice jsou beze jmen, protožejméno je kon
tinuita s minulostí a lidé, kteří nemají minulost, jsou lidé beze jmé
na.” 15)
Téma zapomnění je spojeno s tématem smrti. Druhá část je reflexí o
smrtelném ohrožení národa, jemuž je vzata paměť. Třetí část je vyprá
vění o smrti tatínka, která se ohlašuje zapomenutím řeči. Mlčení tatínka
a vynucené mlčení českých historiků je ticho, na jehož pozadí je otevřen
vstup do snu Taminy. Začíná epizodou, ve které se Tamina nechává
přemluvit, že pohled nazpátek není věrností mrtvému, ale jen pohledem
do prázdna, že musí “zapomenout své zapomnění”, odejít někam
“...kde věci ztratily svou tíhu. Kde není výčitek.” Tamina odjíždí s mla
díkem Rafaelem červeným sportovním autem ze svého života, ze své pa
měti, ze svého svědomí.
Zapomnění je lhostejností ke smrti lidí, národů i hodnot, které dáva
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jí životu smysl. Sen o pobytu Taminy na ostrově dětí je proložen (popr
vé v Kunderově díle) autobiografickými pasážemi se silným citovým
podtextem. Reflexivní pasáže o smyslu variací, jako cesty do hloubky
jednoho tématu, a o historii evropské hudby, jejíž tisíciletá tradice upa
dá v zapomnění, jsou spojeny se snovou vizí světa, ve kterém se život
omezuje na svou biologickou stránku: “...děti jsou život, to je vidět, sly
šet, jíst, pít, močit, defekovat, vnořit se do vody a pozorovat oblohu,
smát se a plakat.” 16)
Je to svět oné substancionální blbosti, o které Kundera mluví v sou
vislosti s hudbou:
“Původní stav hudby, stav, který předchází její dějiny, stav před prv
ním položením otázky, stav před prvním zamyšlením, před započetím
hry s motivem a tématem. V tom základním stavu hudby (hudby bez
myšlení) se zračí substancionální blbost lidského bytí. Nad tuto sub
stancionální blbost se hudba zvedla jen nesmírným úsilím ducha a srd
ce a to byl ten krásný oblouk, který se vzklenul nad stoletími Evropy a
zhasl na vrcholu letu jak vystřelená raketa ohňostroje.” 17)
Závěrečný obraz, kdy děti s lhostejným zájmem sledují smrt Taminy
aniž by se jí snažily pomoci, se silou umělecké vize světa, který s lhostej
ností přihlíží své zkáze, přibližuje Kafkovi.

Kafkova estetická revoluce, geniální spojení jasnozřivého pohledu na
existenciálni situaci člověka s neobyčejnou básnickou imaginací, je ne
pochybně pro Kunderu důležitým inspiračním zdrojem. Jde mu o to,
odpovědět na výzvu snu: zapojit čistou hru imaginace v podobě snových
sekvencí do románu, ale zároveň také podřídit kontrapunktickou poly
fonii témat surrealismem poučené hře básnické imaginace. Neboli řeče
no jinak: naznačit uměleckou imaginací hranice rozumového poznání a
říci o světě něco, co může říci jen román.
Kafka navíc ve světě Kunderova románu funguje také jako součást
čtenářových asociací. Kafkovský svět je jednou z důležitých hodnot
a referenčních rámců evropského kulturního dědictví, které bylo v Hu
sákově Praze umlčováno násilím a v západní Evropě lhostejností.
III. VÝZVA ROZUMU

“Člověk, který chce poznat pravdu, stává se vědcem; člověk, který
chce plně rozehrát svoji subjektivitu, stane se možná spisovatelem; co
má ale dělat ten, kdo chce něco, co leží mezi tím?” — ptá se Ulrich v Mu
silově Muži bez vlastností. 18) Dodáme-li ještě, co má dělat člověk, který
je si vědom subjektivity svého vlastního poznání, dostaneme se do světa
Musilových a Kunderových románů. Je to prostor umělecké imaginace
podložené intelektem, který svou erudicí, myšlenkovou kapacitou a
schopností přesné logické analýzy připomíná způsob vědeckého myšle
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ní. Na rozdíl od něj však hledá tvárné prostředky k postižení i těch ob
lastí života, které jsou za hranicemi racionálního poznání.
Gerhart Baumann ve své vynikající monografii o Musilovi charakte
rizuje Muže bez vlastností takto:
“Musil zobrazuje svět bez pevných bodů, všechno dostává svůj vý
znam tím, že se jeví zcela jinak, než je obyčejně vykládáno; není důleži
té, že něco existuje, ale v jaké souvislosti to vystupuje. Člověk poznává,
že představitelné je jenom zlomkem nepředstavitelného.” 19)
Hermann Broch ve svém “metodologickém prospektu”, zaslaném
nakladateli současně s první verzí Náměsíčníků, píše: “Román vychází
z toho, že úkolem literatury je pojednávat o těch lidských problémech,
které se buď vymykají z rámce vědy, protože je není možno postihnout
racionálními metodami... nebo o problémech, které věda se svým po
malejším a přesnějším vývojem ještě nezvládla. Položena mezi vědeckým
“už ne” a “ještě ne”, je literární krajina ohraničena, ale současně lépe
vyzbrojena, aby obsáhla celou sféru iracionálních prožitků právě na po
mezí, kde iracionalita proniká do lidského jednání a může být vyjádře
na a popsána... To je právem úkol pro spisovatele, protože jeho metoda
— na rozdíl od vědcovy — není vyjádřit to, co je slovy zaznamenáno, ale
vytvořit napětí mezi slovy a řádky, napětí, které je samotnou podstatou
této metody.” 20)
Základním rysem Musilova, Brochova i Kunderova románu je synté
za racionální reflexe, brilantního intelektu a umělecké fantazie. “Medi
tativní otázka (nebo tázavá meditace) je základem, na kterém jsou po
staveny všechny mé romány”, říká Kundera. 21) Postavy, situace, obra
zy jsou stavebními kameny racionální hry a imaginace, jejímž cílem je
snaha dozvědět se něco nového o skutečnosti. Do jisté míry lze říci, že
přinášejí do románu nejen neskrývaný intelekt, ale i vědeckou metodu
v její snaze přiblížit se pravdě, ověřit nové aspekty koexistujících mož
ností, vytvářet experimentální situace. Kundera definuje postavu jako
“experimentální já”, nástroj ke zkoumání existenciálních podmínek ži
vota. Především ale zdůrazňuje, že každé nové poznání je jen jedním
krokem na cestě, každá hypotéza musí být prověřována, relativizována,
vystavena skepsi.
Román je ideálním žánrem, protože umožňuje spojit racionální ana
lýzu a reflexi s ironií, zesměšňující každou snahu vtěsnat přirozený svět
do hotových forem konvencí a systémů. Pole románu je experimentální
krajinou, vytvářením modelových situací. “Román je meditací o exis
tenci viděné prostřednictvím imaginárních postav.” 22)
Klasickým příkladem takovéto modelové situace je paralelní akce
v Muži bez vlastností. Čtenář na rozdíl od postav románu ví, že akce, ke
které se soustředí tolik aktivity jednotlivých postav, se nikdy neuskuteč
ní. Rok 1918 nebude oslavou sedmdesátého výročí mírového císaře
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Franze Josefa, ale zánikem monarchie, která pro mnohé z nich (Leinsdorfa, Diotimu, Tuzziho, Bonadeu)je světem, ve kterém jsou zakořeně
ni. Je jasné, že nám autor nevypráví příběh, děj, ale že nás nutí hledat je
ho smysl. Především pomocí postavy Ulrichovy se paralelní akce mění
v ironický obraz oné směsice malicherných popudů, idealistických po
hnutek, individuálních přístupů mylně považovaných za všeobecně
platné, nesmyslnosti lidských akcí, jimž je podkládán hluboký historic
ký smysl. Je východiskem úvah o poměru reality a historie, racionality
a iracionality, fragmentárnosti moderního světa a jejích důsledků. Mu
sil vystihuje tuto situaci překrásnou metaforou, ve které přirovnává his
torii k jedoucímu vlaku:
“Vlak času je vlak, který rozprostírá svoje koleje před sebou. Proud
času je proud, který nese svoje břehy s sebou. Cestující se pohybují mezi
pevnými stěnami, na pevné půdě. Ale náhle se pod pohybem cestujících
podlaha i stěny zřítí.” 23)
Kunderova poetika románu navazuje přímo na Musila svým zdůraz
něním rozpětí mezi motivy, úmysly a nečekanými následky lidských či
nů, mezi představami o historické skutečnosti a její pravou podobou.
Sdílí také Musilův názor, že ze všech uměleckých forem je právě román
nejlépe povolán k tomu, aby vyjádřil intelektuální obsah doby. V kaž
dém ze svých románů zobecňuje určitou část své životní zkušenosti, ne
proto, aby se z ní zpovídal nebo aby zobrazoval konkrétní historickou
dobu, ale aby se pronikavou intelektuální analýzou dobral jistých obec
ně platných fenoménů a učinil z nich téma svého románu. “Historie sa
ma o sobě má být... analyzována jako existenciální situace.” 24)
Tak jako v Muži bez vlastností paralelní akce, je už v Žertu samotná
zápletka metaforou, která vystihuje existenciální kvalitu života v totalitárním státě. Groteskní nepoměr mezi malicherností popudů a nedozírností následků lidských činů je nejen charakteristikou doby, která pový
šila ideologii na náboženství, ale současně složitou směsicí racionálních
a iracionálních prvků v životě. Totalitární stát a režim je jen jednou
konkrétní podobou a polohou doby rozpadu hodnot, celý Žert se svým
pojetím osudu je jakousi parodovanou, pokleslou obdobou antické tra
gédie. A především, činy jednotlivých postav a situace dostávají zcela
opačné významy viděny zorným úhlem jiného vypravěče, zdánlivé
pravdy jsou soustavně odhalovány jako mystifikace.
Život je jinde se měl podle autorova svědectví původně jmenovat “Ly
rický věk” a zahajuje tak řadu Kunderových románů, kde stejně jako
v Brochových Náměsíčnících, už název románu naznačuje hlavní téma,
komponované jako hudební skladbou poučená řada motivů a variací.
Vzniká koncem šedesátých let a Kundera v něm spojuje a zobecňuje
vlastní zkušenost svého komunistického mládí se zkušeností své návště
vy Paříže v roce 1968. Varuje před důsledky nezralého lyrického postoje
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k životu, opájejícího se vlastní společenskou angažovaností a ušlechti
lostí svých citů.
Kniha smíchu a zapomnění vystihuje dobový fenomén zbožnění moder
nosti, přítomnosti, mládí, andělského smíchu, tance v kruhu lidí stej
ných názorů, které jsou zaměnitelné, a uvádí téma zapomnění, které je
současně tématem mementa mori v životě osobním, národním i evrop
ském. Uvádí také do povědomí západního čtenáře otázku střední Evro
py jako součásti společné kulturní identity.
Nesnesitelná lehkost bytí rozvádí téma společné evropské kultury ohro
žené na Východě organizovaným zapomnění a na Západě lhostejností,
zjednodušením a kýčem.
Nesmrtelnost definuje poslední dvě desítiletí jako dobu, kdy imagologie vystřídala mrtvé ideologie, kdy realita je těžko postižitelná za svým
všudypřítomným surogátem, kterým nás zaplavují masové sdělovací
prostředky.
* * *
Kundera navazuje na tradici středoevropské literatury a jako kdysi
Broch a Musil reaguje na rozbitou jednotu světa v období konečných
paradoxů, na dichotomii racionálního, vědeckého poznání na jedné
straně a citu, duše, mystiky na straně druhé. Struktura jeho románů je
snahou vzájemnou interakcí jednotlivých témat a motivů překlenout
tuto dichotomii, proměnit román v podobenství o životě, spojující obě
tyto složky, které existují v každé životní situaci. Pole Musilova i Kunderova románu je právě v napětí mezi nimi: racionální úvaha často ústí
v paradox, to, co člověk považuje za rozumné podněty k jednání, je ob
vykle směsicí různých instinktů a podobně. Životní zkušenost středoev
ropských autorů je učinila imunními vůči revolučním iluzím avantgar
dy, zavrhující staré umění ve jménu revoluce. V Kunderově poetice ro
mánu je už od Žertu naopak kontinuita jedním ze základních znaků vý
voje evropského románu, zdrojem jeho výzvy času.

IV. VÝZVA ČASU

Výzvu času definuje Kundera ve svém Umění románu jako snahu neo
mezovat se na čas osobní paměti (jako to dělal Proust), ale rozšířit jej na
společnou paměť Evropy. Stejně jako pro Musila a Brocha je i pro Kunderu evropský kontext přirozeným duchovním zázemím. Svým založe
ním, svou erudicí i svým osudem je předurčen k tomu, vidět problémy
současného světa v delší časové perspektivě.
Už v Žertu, inspirován Brochem, vkládá Kundera do románu dlou
hou esejistickou pasáž sledující kořeny moravské lidové písně až k anti
ce: slouží k charakteristice jedné z postav, ale především podtrhuje mo
tiv banalizace hodnot a jejich zneužití k politicko-propagandistickým
účelům. Je východiskem čtenářových úvah o rozpětí mezi tím, čím folk87

lor opravdu je, a jeho mnohonásobnou mystifikační funkcí v románě i
ve společnosti, kde se mění v prázdný rituál či dokonce ve svou vlastní
parodii.
V románu Život je jinde je příběh Jaromilův prohlubován paralelami
ze života jiných básníků. Dostává tím zcela jiné dimenze časové i význa
mové. Z příběhu mladého českého básníka a konkrétní doby kolem
února 1948 se mění v obecný fenomén lyrismu mládí, který může vyústit
v krásnou poezii stejně jako v revoluční fanatismus. Mění se také jeho
základní poloha. Příběh, který je (až na své tragické následky v životě
druhých a Jaromilovu smrt) groteskně banální, klade za pomoci autor
ských komentářů a čtenářových asociací otázku, kde vlastně končí gro
teskní banalita a kde začíná literární historie.
A zase, jako v případě hudby v Žertu, obrací se ke společné paměti a
erudici evropského čtenáře. Představme si někoho, kdo by četl scénu
Jaromilovy smrti a nevěděl, kdo je Lermontov. Bez společných referen
čních rámců není text sice nepochopitelný, ale značně ochuzený. Je roz
díl mezi čtenářem, který v názvu románu pozná citát z Rimbauda a tím,
komu nic neříká. Do jisté míry můžeme říci, že způsob, jakým Kundera
cituje a počítá s čtenářovou asociací, je blízký postmodernismu.
Výzva času je vědomí, že “krása je jiskra, která vzplane, když přes
dálku let se sebe náhle dotknou dva různé věky. Ze krása je rozmetání
chronologie a vzpoura proti času”. 25)
Ve svém posledním románu Nesmrtelnost se Kundera poprvé pokou
ší spojit více časových epoch, jak to v našem století dělal Fuentes a Aragon. Příběh Agnes, Laury a jejich partnerů není jen paralelním dějovým
pásmem k příběhu Goetha a Bettiny, ale variací hlavního tématu, jehož
motivy jsou vzájemně propojeny. Gesto touhy po nesmrtelnosti spojuje
postavu Laury a Bettiny, které společně vytvářejí motiv Homo sentimentalis.
“Boj” je centrální větou (rozsahem nejrozsáhlejší částí románu), ve
které se všechny motivy svazují. Goethův boj o to, aby jeho obraz v pa
měti potomků nebyl zkarikován Bettinou, má paralelu v boji Agnes
proti Lauře, která pozvolna okupuje její život. Paul a Bertrand podtr
hují motiv bezmoci člověka proti pomluvě, která ho promění v karika
turu. Scéna, kdy Goethova žena rozbije brýle Bettiny von Arnim, jež se
odehrává na veřejnosti a má klíčový význam ve vztahu Goetha a Betti
ny, má přímou paralelu v dramatickém okamžiku konfliktu Agnes a
Laury, který je komponován obdobně: odehrává se jakoby na jevišti,
kulminuje, když Agnes rozšlápne Lauřiny brýle a je klíčovým momen
tem vztahu mezi Agnes a Paulem.
Goethův verš je spojen s tématy smrti, nesmrtelnost a nostalgie po
kráse, která jsou zároveň leitmotivem Agnes. Je uveden nejdříve ve
francouzském překladu, který mu bere všechnu geniální jednoduchost.
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Agnes jej znala už jako dítě, ale teprve ve chvíli, kdy umírá její otec, po
chopí, že je to verš o smrti. V tomto jednoduchém verši je navíc i klíčový
bod dalšího tématu. Pro Goetha, otce Agnes i pro ni samotnou je smrt
samozřejmou součástí řádu, odpočinkem, spočinutím, harmonií s by
tím a přírodou. Protikladem snahy Bettiny a Laury získat nesmrtelnost
vnějšími atributy, jež by jim zajistily místo v paměti druhých lidí.
Oba příběhy jsou tedy spojeny v dokonalé románové polyfonii a stej
nou měrou přispívají k vyjádření základního tématu románu, jímž je
existenciální situace člověka v posledních dvou desítiletích. Je to doba,
kdy společná paměť Evropy upadá v zapomnění, je přehlušována, ký
čovitě zjednodušována a banalizována ve světě, kde ideologii nahradila
imagologie, kde nejen kultura, ale samotná realita je vytlačována maso
vými sdělovacími prostředky. Ale současně je hudbou inspirovaná ro
mánová polyfonie pojata jako neustálá konfrontace a interakce jednot
livých hlasů. Reflexivní pasáže sice čtenáře upozorňují, že doba Goethova byla dobou středu evropských dějin, zatímco současnost je dobou
posthistorie evropské kultury, zároveň však hra umělecké imaginace
nastavuje zrcadlo, ve kterém jsou všechny úvahy zlehčeny ironizující
perspektivou. Určité základní lidské vlastnosti a reakce jsou si nápadně
podobné a pohnutky lidských činů i racionálně přesné myšlení nesou
v sobě vždycky i kus iracionality. Autor vystupuje jako jedna z postav
románu v tragikomické karikatuře romanopisce, jehoždílo nikdo nečte
a nebere vážně.
* * *
Právě tento ironický odstup je jedním ze základních rysů Kunderovy
poetiky románu, nástrojem jeho snahy rozbít všechny myšlenkové ste
reotypy a ukázat, že to, co je bezmyšlenkovitě považováno za skuteč
nost, je obvykle jen jejím falešně zjednodušeným surogátem. Kundero
vy romány soustavně kladou základní filosofické otázky o podstatě
skutečnosti, pravdy, poměru člověka k Bohu, osudu. Jeho postavy, ná
měty, zápletky jsou nástrojem či funkcí jeho reflexe, meditace. Není to
však reflexe filosofa, ale romanopisce: jejím cílem není dospět k jedno
značným závěrům, ale právě naopak ukázat na kýčovitost každého fa
lešného zjednodušení. Pojmout do svých racionálních meditací i prvek
iracionality, spojit nejvážnější otázky doby s kontrapunktem grotesky,
anekdoty, absurdity.
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Překlady citátů z francouzštiny, švédštiny a němčiny H.K.

Helena Kosková působí ve švédském Norrköpingu a zabývá se převážně
moderní českou literaturou. V roce 1987 nakladatelství 68 Publishers
vydalo její knihu Hledání ztracené generace.
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Polské symposium o Milanu Kunderovi
Dorota Gostyńska, Varšava

V roce 1986 se v Katovicích, které leží na jihu Polska a vlastně ani ne
tak daleko od Prahy, konalo mezinárodní setkání věnované tvorbě Mi
lana Kundery. Bylo to setkání neobvyklé. Účastnili se ho vědečtí pra
covníci z Polska, Itálie a Švédska a přitom to bylo symposium zcela sou
kromé a konalo se v soukromém bytě. Bylo neobvyklé i proto, že v době, kdy se konalo, Kunderovy knihy se v oficiálních nakladatelstvích již
po deset let nevydávaly. K polským čtenářům se dostávaly díky tomu,
že je publikovala nakladatelství v podzemí nebo v zahraničí. Bylo neob
vyklé, protože jeho účastníky motivovala toliko touha podělit se o myš
lenky vyprovokované autorovou tvorbou v přátelském a neformálním
kruhu. K přípravě referátů a k účasti na diskusi je nepřiměla perspekti
va akademických úspěchů, ale společná vášeň. Když rozmlouvali v tom
nehezkém hornickém městě, které nemá žádné intelektuální tradice, ne
věděli ani, že z jejich setkání vzejde kniha jako svědectví o tom, jaký po
díl má tvorba českého spisovatele na vzájemném poznávání a sbližování
národů v té části Evropy, kterou on sám nazval Evropou střední.
V knize, kterou vydalo nakladatelství Polonia v Londýně,
*
jsou nejen
texty referátů na symposiu přednesených a zápis z diskuse, která násle
dovala. Je v ní i výběr z polské literární kritiky a bibliografie věnovaná
Kunderovu dílu a ohlasu tohoto díla v rozhovorech, recenzích a statích,
které v Polsku vyšly v oficiálním tisku v letech 1957-77 a v letech 197786 v tisku podzemním a zahraničním. Ještě před zákazem publikování
Kunderova díla v Polsku, k němuž došlo kolem roku 1975, polští čtená
ři znali Žert vydaný v r. 1969, drama Majitelé klíčů v provedení pražské
ho Národního divadla, které hostovalo ve Varšavě v roce 1962, Směšné
lásky vydané v roce 1967 a také Kunderovu poezii. Polský tisk věnoval
jeho dílu značnou pozornost. Nesnesitelnou lehkost bytí, Valčík na roz
loučenou, Knihu smíchu a zapomnění, eseje a rozhovory s Kunderou, kte
rý tehdy již žil v Paříži, četli už jenom v londýnském či pařížském vydá
ní, které si přivezli z ciziny, nebo v nevalně vytištěném a skromném vy
dání “zakázaných” edic domácích. Četli Kunderu, protože—jak píše v
úvodu knížky její editor Jerzy Illig — “zastupoval někoho, koho jsme v
naší literatuře neměli. Vydával svědectví o situaci národa ujařmeného
stejnou mocí, o společnosti podobně vydané na milost mechanismům
ohlupující propagandy, špehování a represe. Aniž by byl brán v potaz
* Kundera. Materialy z sympozjum zorganizowanego w Katowicach w dniach
25-26 kwietnia 1986 r. Praca zbiorova pod redakcjy Jerzego Illiga. Polonia Book
Fund Ltd., London 1988. Odkazy ke stránkám v textu článku se vztahují k této
publikaci.
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celkový myšlenkový obsah jeho díla, Kundera byl chápán jako ten, kdo
mluví i o našich problémech a tedy jaksi i naším jménem a kdo je s to dát
této problematice universální rozměr, učinit ji (i za cenu jistého zjedno
dušení) srozumitelnou a přitažlivou pro čtenáře v různých zeměpásech” (str. 6). Přestože se o něm v oficiálním tisku a v ediční praxi mlče
lo, Kundera se vášnivě četl a diskutovalo se o něm v soukromí; v Polsku
i v polské emigraci byl nejčastěji překládaným českým spisovatelem.
Kniha o Kunderovi — doklad autentického zájmu polských intelek
tuálů různých generací od těch, kteří ještě ani nemají třicet, až po uzná
vané znalce a literární vědce — má překvapivě lakonický název. A přece
v kruhu těch, kdož o něm vedli rozpravu, nechyběly nápady, jak je vidět
v zápisu z diskuse k referátům “literární besedy’’, v níž se vedle vážných
témat našlo místo i na vtipy a anekdoty o samém Kunderovi, o romá
nech, politice, historii a každodenním životě v naší části Evropy. Buď
jak buď — autoři nesáhli po vymyšleném titulu ani nevyužili snadno za
pamatovatelných názvů jeho románů, jak se stalo zvykem mezi světový
mi “kunderology”. Proč? Možná proto, že to, co bylo řečeno, často
končilo závěrem, že Kunderovo spisovatelské umění se nedá vyjádřit
jednou větou, že jeho knihy nás fascinují a přitom nám znemožňují,
abychom o nich podali jednoznačnou výpověď. Jejich síla je “značná,
ale plná otázek’’ (Gromek, str. 93), “čtou se tak jak se čte milostný ro
mán: je velice těžké postřehnout, kde začíná něco jiného. Je velice ob
tížné chytit Kunderu in flagranti (Siwicka, str. 125). “Kunderovy romá
ny jsou tvrdohlavé. Nedají se zařadit do škatulky, vzpírají se zpracování
v příslušném interpretačním jazyku... žijí vlastním životem, životem fe
noménu, který se nedá popsat” (Wyka, str. 176). Takovéto názory jsou
doprovázeny hlubokou a někdy až přespříliš podrobnou analýzou otá
zek Kunderovy tvorby. To, co píše o údělu národů, které politicky závi
sí na Rusku, o životě postav románů a povídek — o Tomášovi, Tereze,
Sabině, Tamině a jiných, o konstrukci vlastních děl, je pro polské kriti
ky impulsem k obecným úvahám o údělu světa i jednotlivce, o historii,
politice a filosofii, o erotice i hudbě, o budoucnosti románu jako literár
ní formy. Přesvědčení o nezachytitelnosti smyslu Kunderových děl ne
plyne tedy z bezradnosti kritiků, ale z nechuti ke zdánlivým generaliza
cím a snadnému ohodnocení. Je znakem vážnosti a potřeby porozumě
ní. Proto také v titulu knížky místo efektní klasifikující formulace je je
nom jméno-heslo: Kundera.
Můžeme ovšem připustit, že nedostatek jednoznačného hodnocení
Kunderovy tvorby plyne částečně z obav, zda její kouzlo bude trvalé po
vahy. Bude fascinace jeho dílem, daná přece jen i politicky a tedy mimoliterárně, nezávislá na jeho údělu spisovatele v exilu a na indexu? Nediv
me se, že problém vztahu mezi hodnotami literárními apolitickou hrou
trápí zejména Poláky: velká část jejich tak zvané “velké literatury”, od
Mickiewicze po Gombrowicze a Milosze vznikla přece v emigraci. Pro
92

to také první část knížky, nazvanou Střední Evropa, tvoří referáty a
bouřlivé diskuse o roli Kundery-spisovatele a Kundery-politika. Jeho
eseje o tragédii ujařmené střední Evropy inspirují rozpravu o podob
nosti a rozdílnosti poválečných osudů Čechů a Poláků, o kultuře, která
vznikla v exilu obou národů, o úpadku vyšších hodnot v nesvobodné
společnosti. Podle účastníků rozpravy, česká literatura, která vznikla
po roce 1945, lépe vyjádřila mnoho otázek, které v polské literatuře uto
nuly pod patosem mučednictví a silných emocí. “Zájem o Kunderu je
v Polsku dán kromě jiného tím, že píše jakoby o nás, ale při tom je nato
lik cizí, že se můžeme na mnoho věcí podívat bez toho často nepěkného
emocionalismu a martyrologie, které tak trápí a někdy omezují polské
úvahy o kultuře, komunismu a Rusku’’ (Graczyk, str. 36). Z rozhovorů
i z článků, v nichž se kriticky analyzuje nejen Kunderova publicistika
ale i jeho vlastní životopis, a náchylnost k jeho dotváření, která je patr
ná v rozhovorech i v jeho vlastních komentářích, vychází Kundera-spisovatel vítězně: “Kundera je typem člověka i autora, který nevystupuje
v jiné roli než je role spisovatele. Zdá se mi, že ti, kdož sním polemizují,
se dopouštějí chyby, když neberou v úvahu, že esej o střední Evropě ply
ne z charakteru jeho spisovatelského umění. Píše ten text jako spisova
tel a proto to není jenom politika, není to jen politický esej. Kundera
v tom eseji používá mnoha kategorií a záludů, kterých používá ve svých
románech. Vystupují u něho zejména dva jevy, které jsou spolu svázá
ny: esejizace románu a zároveň fabularizace diskurzu. Když jsem četla
Střední Evropu, napadlo mi, že obrovský čtenářský úspěch toho eseje
tkví z valné části i v tom, že Kundera — ať už vědomky či nevědomky —
v něm vypráví příběh erotického trojúhelníku. Střední Evropa, Západ a
Sovětský svaz tvoří v tom textu milostný trojúhelník, jehož podpovrchová existence emocionalizuje a dramatizuje diskurs, a proto je tak pů
sobivý.” (Graczyk, str. 36).
Ve druhé části knihy, která nese název Člověk a historie, jsou pak úva
hy o světě Kunderových románů i o jeho postavách zapletených do ča
su, historie a osudu. O struktuře jeho světa rozhodují protiklady — nut
nosti a náhody, jedinečnosti a opakování, tíhy a lehkosti, štěstí a neštěs
tí, “Boha i hovna”. Životem člověka vládne náhoda. Ve skutečnosti
Kundcrou vytvořené “může být šťasten jen pes” (Gromek, Str. 82), kte
rý tak jako Karenin v Nesnesitelné lehkosti bytí existuje mimo zásadu
protikladů a náhody — ve světě, v němž se všechno opakuje. Kromě
opakovatelnosti existuje ještě jedna podmínka štěstí — kýč. Kunderovská filosofie kýče chápaného jako přijetí bytí bez výhrady probouzí v
účastnících symposia živé emoce. Zkušenost kýče, zejména kýče ideolo
gického je Čechům a Polákům společná. A společné jsou i obranné me
chanismy: “Pro Kunderu každý boj s totalitním systémem, všechna se
beobrana před ideologií přinucování, před ideologií obrovské neurózy,
se začíná v soukromé sféře člověka jako akt ironie a smíchu” (Mora
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wiec, str. 115). Klíčovou otázkou autora Žertu je vztah člověka ke sku
tečnosti, který se vyjadřuje činem. Oblast lidské svobody je velmi ome
zená. “Utváříme svůj život díky bezvýznamným činům. Ano,” říká
Kundera, “z toho lze odvodit dva protikladné závěry. Je možno ustr
nout v lotosové pozici a nedělat nic. A můžeme také dojít k závěru, že
právě protože je faktická oblast naší svobody omezená, musíme s tím
kousíčkem svobodné vůle zacházet opatrně.” Tvrdím, že v Kunderových prózách není nic, co by směřovalo k zaujetí lotosové pozice. V jeho
románech lidé jednají různě a jejich činy jsou různé. Dobré, zlé, nesmy
slné, směšné, dramatické, ale jsou to činy. Nikdo se v nich nezříká jed
nání”. (Cataluccio, str. 100)
Jednání Kunderových postav je vyjádřením neshody s bytím — své
rázného vzdoru, který autor demonstruje na konstrukci svých postav i
fabule ve svých románech i povídkách. Tradice literární a filosofické
jeho děl jsou předmětem článků a diskuse ve třetí části knihy nazvané
Mezi románem a esejem. Mluví se zde o tom, že tvorba Kunderova staví na
tradici relativistického, ironického a parodistického románu, která se
začala Cervantesovým Donem Quijotem. Staví však také na tradici filo
sofické povídky 18. století a ve své esejistické podobě na vývoji myšlení,
které by se dalo vytýčit jmény Platona, Descarta, Husserla a Ciorana.
“Důležité tu není to, co román a filosofie Kunderovi řekly o existenci,
ale to, co mu řekly o sobě: o tom, jak se mohou psát romány a jak je
možno filosofovat. Jde o to, co se od nich Kundera dověděl o vznikání
významů, o nichž se soudí, že uzpůsobují svět k tomu, aby naznačil, ja
ký je, a které rozhodují o tom, jak se ve světě pohybujeme.” (Siwicka,
str. 126) Romány Milana Kundery jsou dokladem, že smrt této literární
formy byla ohlášena předčasně. Variace, mnohoznačnost, hudebnost,
zrovnoprávnění hrdiny, historických událostí i filosofického diskursu
ve struktuře literárního výtvoru jsou kunderovskými prostředky hry
s románem, které skýtají této formě nové perspektivy. V komplikova
ném světě románu není místa na jednu totalitní a nevývratnou pravdu.
Jeho úkolem je —jak zdůrazňují ve shodě s Kunderou účastníci diskuse
— naučit čtenáře, aby svět chápal jako otevřenou otázku, na kterou ne
ní jednoduchá a jednoznačná odpověď. Je jen mnoho rovnoprávných
variant takové odpovědi.
“Knihy Milana Kundery se ke mně dostávaly pomalu, známí mi je
podávali s ruměncem na tváři. Dávali mi je tak, jak se předává ta nejdů
ležitější kniha, která radikálně mění náhled na svět, která boří literární
hierarchie, která mění náš vztah k literatuře, která obsahuje tajemství
— slovem — tak, jak se předává arcidílo”. (Olejniczak, str. 157) Kunde
ra se stal spisovatelem, který je Polákům blízký — nejenom však proto,
že se ve světě proslavil nebo že pochází ze země, s níž nás spojuje zkuše
nost, i když často prožívaná jinak. Stal se pro Poláky důležitým spisova
telem ve zvláštním a soukromém slova smyslu. V Polsku 80. let bylo je
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ho dílo tím, čím kdysi byl Joyceův Ulisses nebo romány latinskoameric
kých spisovatelů jako jsou Cortazár, Borges a Marques. Četba Žertu,
Nesnesitelné lehkosti bytí, Valčíku na rozloučenou byla čímsi na způsob
odlišujícího znaku — spojovala myslící lidi různého věku v elitu svého
druhu, vytvářela zvláštní kód pro ty, kteří věděli, co znamenají jména
jako Tomáš, Tereza, Sabina, kteří uvažovali o pojmu střední Evropy a
ve stávající skutečnosti rozpoznali situace z Kunderových románů. Ti,
kteří jezdili na Západ — do Paříže, do Londýna — přiváželi jeho knihy,
vyprávěli o filmové adaptaci Nesnesitelné lehkosti bytí režiséra Kaufmanna, kterou viděli v kinech daleko od Polska. Někteří viděli v Paříži
samotného Kunderu a poslouchali jeho přednášky. Český spisovatel
našel v Polsku nejen vynikající překladatele jako je Agnieszka Holland
— filmová režisérka významného díla a imponujícího intelektu — našel
zde čtenáře-přátele, kteří ho vášnivě četli, uvážlivě analyzovali jeho slo
va a sešli se, aby si o nich promluvili.
Dorota Gostyňska pracuje v Ústavu pro výzkum literatury Polské
akademie věd ve Varšavě. Jejím oborem je komparativní literární věda
a rétorika.
... V úsilí nadřadit myšlenku či úvahu příběhu neníKundera ojedinělý. Na
padají mě Tolstoj, Čapek či Camus, abych uvedl typy nejvýraznější a záro
veň co nejodlišnější. Avšak ani jeden z těchto velkých tvůrců se neodvážil
jít ve svém úsilí potlačit příběh tak daleko, jako to učinil Milan Kundera ve
svém posledním románě (vyšel zatím jen francouzsky). Všichni totiž sdíleli
názor, že román koneckonců nemůže existovat bez příběhu, všichni —jak
koli jedineční ve svém úsilí — předstírali (tak jak se to od nich očekávalo),
že vyprávějí o událostech, které se sběhly anebo aspoň mohly sběhnout, o
postavách, které žily anebo aspoň mohly žít.
Kundera se román od románu této smluvené hře se čtenářem vzdaluje.
Je totiž celým svým myšlenkovým i uměleckým založením konzervativní
— v nejlepším smyslu toho slova. Není náhodou, že celýjeden román věnu
je tématu zapomnění — zapomněníjakožto průvodního znaku modernosti,
který ohrožuje kulturu a ve svých důsledcích celé lidské bytí. Je proto zá
konité, že pokouší-li se najít cestu z krize románu, hledá ji v opozici ke
všem avantgardním pokusům, hledá ji tak, že se vrací k dávným kořenům
literatury, snad až k onomu elementárnímu tvaru starověkých eposů, v
nichž tak často stojí vedle sebe příběh a úvaha o smrti, lásce či o moci bohů.
Stále zjevněji mu román přestává být jenom vyprávěním a stává se rozmlu
vou. Rozmluvou o nejpodstatnějších lidských záležitostech (anebo aspoň
o tom, co on jako autor, a tedy ten, jenž určuje témata rozmluvy, za nejdů
ležitější považuje).

Z eseje Ivana Klímy Kunderova Nesmrtelnost, který vyšel ve 3. čísle Pří
tomnosti 1990.
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Milan Kundera a kritika
Susanna Roth, Vídeň
Kundera to svým čtenářům nikdy neusnadňoval a ani jeho poslední
román Nesmrtelnost není žádnou výjimkou, spíš naopak. Čím dál tím
vzácněji nás autor vtáhne do příběhu, který by nám dal zapomenout na
okolní svět, jak se nám ještě stane při četbě románů Žert, Život je jinde a
Valčík na rozloučenou. Iluzím se tedy oddávat nemůžeme a nadto jsme
znovu a znovu konfrontováni se základními otázkami bytí, s nimiž se
musíme vypořádat sami. A to nemusí být vždycky příjemné. A co nás
snad nejvíc irituje, je autor jako mentor, který nám ustavičně staví před
oči naši vlastní nevědomost. Když si člověk při překládání taková místa
přečetl nejmíň desetkrát, musí ho opakované didaktické napomínání
přece jen trknout. Jakmile kniha vyjde, čeká se s napětím na reakci kriti
ky, protože přece podle autorových slov jde o dílo, které “se nedá vy
právět“ a na kterém je důležitá každá věta: “Jestliže můj čtenář přeskočí
jednu větu mého románu, nebude mu rozumět, a přece, kde je na světě
čtenář, který nepřeskočí žádný řádek?“ Taková tvrzení se mohou zdát
přehnaná — alespoň do té doby, než si člověk přečte nějaké recenze.
V těch se pak dočte, že hlavní postava románu Agnes spáchala sebevraž
du (jak psala kritika v Itálii, ve Francii a leckde jinde). To se píše, přestože
je v románu scéna s dívkou, která se posadí na silnici, aby se dala přejet, ale
která nicméně uteče a zmizí v temnotě, když se jípředtím několik aut (me
zi nimi právě auto, které řídí Agnes) snaží vyhnout a skončí v příkopu. Pí
še se to, přestože Agnes sama — když přemýšlí o své sestře Lauře, která
právě sebevraždou ustavičně vyhrožuje — dochází k závěru, že by nikdy
dobrovolně svůj život neukončila. Kromě toho autor dává Agnes umřít při
autonehodě tak jako Tomášovi a Tereze v Nesnesitelné lehkosti bytí,prá
vě když konečně našli svůj smír a svou samotu. Hned tedy několik důvodů,
které by měly podobné chybné interpretace vyloučit.
Kundera je neobyčejně důsledný romanopisec. Analýza jeho vypravěč
ského umění ukazuje, že jeho témata jsou stále stejná. Autor sám na to os
tatně poukazuje. V Nesmrtelnosti jde především o podobu, o obraz, který
si o sobě děláme sami a který si o nás dělají ostatní. Jde také o obraz, který
o nás vytvářejí novináři, fotografové, životopisci, “imagologové”. Po pře
čtení románu se dá odpovědět na otázku, pročKundera neposkytuje žádná
interview a proč se zřídkakdy dá fotografovat. (Sama jsem jednou v Paříži
zažila, jak někomu dovolil, aby udělal snímek — byl to slepý fotograf!)
A přece Kundera udělal nedávno jednu výjimku: po dlouhé době zveřejnil
první (a zatím jediný) interview ve svém starém domově. Podnětem k tomu
bylo plánované uvedenífilmové verze Nesnesitelné lehkosti bytí na festi
valu v Karlových Varech před publikem, ve kterém román mohl znát jen
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málokdo. Kunderovo dílo vydával totiž po roce 1968jen jeho přítel, spiso
vatel Josef Škvorecký v Torontě. Teprve v tomto roce se má začít vydávat
v chronologickém pořadí v brněnském nakladatelství Atlantis. Kunderovy
poznámky o filmu jsou velice zajímavé, protože objasňují klíčové — taky
ostatně zřídkakdy dobře pochopené — stanovisko z Kunderova posledního
románu: “Chce-li blázen, kterýjeještě dnes píše, chránit své romány, musí
je napsat tak, aby se nedaly adaptovat, jinými slovy, aby se nedaly vyprá
vět.”
Kunderovi se v Nesmrtelnosti podařilo napsat román, který se lehce
čte, v němž však je "pojednání” příběhu natolik zredukováno (jistě vě
domě), že vedle brilantních esejistických kapitol příběh prostě bledne. Jde
zřejmě o poslední stupeň na cestě hledání nové literárníformy, v níž by na
rativní prvky díla byly zatlačovány stále více do pozadí prvky meditativní
mi. Myslím si, že při tom určitou a důležitou roli sehrálo i zfilmováníKun
derova předchozího bestselleru. Ve zmíněném rozhovoru s českým nakla
datelem Janem Šabatou (Lidovénoviny zezačátku července 1990)Kunde
ra totiž výslovně zdůrazňuje, že to "není jeho film”: není jeho autorem,
protože nespolupracoval na scénáři a k jeho dodatečným návrhům a námit
kám bylo přihlédnuto jen málokdy. Je mu líto, že přes všechny sympatie,
které k režisérovifilmu chová, se mu film nelíbí. Přesto všakje podle něho
Juliette Binoche v roli Terezy výborná a scény ruské invaze jsou taky dob
ré. Nejdůležitější otázka se týká rozdílů mezi románem a jeho filmovým
zpracováním. Autor odpovídá, že taky lituje, že se z filmu vytratila celá
jeho "západní” složka (Velký pochod) a že v něm chybí reflexivní a snové
pasáže. To by se dalo ospravedlnit požadavkem, že film nemůže být ne
úměrně dlouhý a že se vždycky musí krátit a zjednodušovat (ve filmovém
zpracování Žertu například z tohoto důvodu zcela vypadla postava Lu
cie). Něco zcela jiného však je, když se adaptace od románu liší svou
podstatou, např. v charakteru postav nebo v duchu příběhu. Kundera shr
nuje své námitky takto:
"V případě Nesnesitelné lehkosti bytí jde film proti podstatě románu
nejméně ve čtyřech velice podstatných bodech: 1) román je příběhem
dospělých, zralých lidí, ve filmu jsou všichni nejméně o deset let mladší
a všichni (kromě Terezy) příliš jednostranně frivolní (kdo by mohl uvě
řit filmovému Tomáši, že je vášnivě oddán svému lékařskému povolání
i svým pacientům, a že tedy ztráta zaměstnání je pro něho osudovou ra
nou?); 2) erotika filmu je mi hluboce cizí: je apartní, konvenční, líbivá,
jakoby ovlivněna duchem Playboye (Sabina pózující v prádle), je naivně
excesivní (scéna soulože ve vlaku), a bohatě poznamenaná tím, co nazý
vám orgasmomanií: dost směšná americká mánie, která vedla Kaufmanna k tomu, že nás nejenom ustavičně nutí vidět nahé herce, jak
předstírají soulož, ale ještě je přitom slyšet, jak hlasitě vzdychají, napo
dobujíce před kamerou vrchol rozkoše; (připomínám nádherný Jirešův
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Žert: soulož Heleny a Ludvíka je tam neuvěřitelně eroticky silná, zají
mavá a bohatá, aniž bychom viděli jediný kouek nahého těla); 3)Sabina z románu je vážná, zralá, velmi intelektuální malířka; je sice sensuální, ale pokud je něčím posedlá, tak jen svým uměním; nepodobá se ab
solutně ničím té hysterické (ach, ten hloupý skandál v ženevské restau
raci) a provokativní erotomance z filmu, střižené ostatně podle dost
otřelého schématu; 4) vztah mezi Sabinou, Tomášem a Terezou byl pro
měněn ve filmu v konvenční milostný trojúhelník, jakých známe tisíce,
zatímco v románu poměr Tomáše a Sabiny je nesentimentální erotické
přátelství (jedno z mnoha erotických přátelství Tomáše), svou podsta
tou zcela odlišné od jeho lásky k Tereze.”
Jsem přesvědčena, že rozčarování nad filmem, jakkoliv byl po stránce
komerční velice úspěšný, vedlo k tomu, že Kundera asi stěží kdy svolí, aby
kterýkoliv jeho román byl zfilmován. Po mém soudu se toto rozčarování
odrazilo rozhodujícím způsobem i v kompozici a stylu Nesmrtelnosti.
Kundera napsal román, který se stěží dá vyprávět a který se prakticky ne
dá adaptovat. Je taky jedním z mála autorů, který je přijetím svého díla
silně ovlivněn, jakkoliv se jeho tvorba dá charakterizovat jako monotéma
tická: témata zůstávají stejná, ale přitom se autor snaží o to, aby byla po
jednána stále jasněji — píše přece, aby mu čtenáři rozuměli. Po oněch hlubokomyslných poznámkách kritiků o sebevraždě, kterou Agnes údajně
spáchala, můžeme si být jisti, že Kundera ve svém dalším románu (pokud
ho napíše) bude myšlenky, které se mu zdají důležité, formulovat ještějas
něji a bude je opakovat ještě důrazněji.

Susanna Roth přeložila do němčiny celé Kunderovo prosaické dílo včet
ně jeho posledního románu Nesmrtelnost. Je editorkou publikace Hom
mage à Hrabal, která vyšla v nakladatelství Surkamp k Hrabalovým 75.
narozeninám. Hrabalovi je také věnována její kniha Laute Einsamkeit
und bitteres Glück. V současné době pracuje na překladu Hrabalovy
autobiografické trilogie.

Vladimír Vašíček: Bílé ráno, olej 1966
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Vašíčkovy proměny a návraty
Arsén Pohribný, Dortmund
Pražskou podzimní sezónu roku 1988 otevřela výstava nezvyklého
malířského vzletu a cyklické soustředěnosti. Diváci záhy pochopili, že
stojí tváří v tvář dílu, jež rostlo z velké víry v principy moderního malíř
ství, z víry, kterou nezviklala ani politická zatracení a kterou ani četná
módní vzplanutí nesvedla s cesty. Bylo zde dílo, které vyrostlo proti
průvanu státní ideologie, k tomu daleko od Prahy kdesi ve vesnické
opuštěnosti na Moravském Slovácku, protože opřeno o silnou vůli,
ano, o tvrdohlavost. Komu by tohle v srpnových dnech zlé paměti neimponovalo? A zda tento morální bonus nepropůjčuje obrazům Vladimí
ra Vašíčka zvláštní auru naléhavosti? Triumfální výstava byla později
přenesena do Hodonína a na jaře 1989 do Senice. Během toho se ode
hrály historky, patřící jaksi k Havlově Zahradní slavnosti, při nichž
hodnostáři nastávajícímu sedmdesátníkovi uznale poklepávali na ra
meno.
Již tento zběžný pohled ukazuje, před jaké problémy nás Vašíčkova
tvorba staví: hodnocení výtvarně-estetické se často mísí s oceňováním
morálním. Takové zaměňování je cítit z mýthu, podle nějž tohoto by
tostného malíře je třeba vidět jako předsunutou hlídku, hrdě bránící po
mezí modernismu proti nájezdům okresních zabedněnců. V následují
cích odstavcích se zastavíme u několika uzlových bodů Vašíčkových ná
zorových proměn. Koho by zajímala podrobnější vylíčeni jeho malíř
ských osudů, toho odkazuji na stati dr. V. Jůzy, dr. J. Malivy a V. Zykmunda. 1)

LÉTA UČENÍ

Nejprve si připomeňme výchozí okolnosti pozdějších fatálních situa
cí. Vladimír Vašíček (1919) patří ke generaci mnohokrát zdeptané, kte
rou válka a nacismus a potom stalinismus s vleklými recidivami se po
koušely připravit o tvář a o duši. Tato generace však, pokud přestála
kulturní genocidy čtyřicátých a padesátých let, se vehementně zasadila
o obnovu poničených hodnot. Později, pokud při této rehabilitaci nevy
čerpala všechny síly, se pokoušela vyrovnat se s objevy a postupem svě
tového umění. O tom, jak se přiblížit tomuto cíli, kolovaly nestejné před
stavy a vedly tam cesty spojené s oklikami a návraty. Vašíček překonával
úskalí této československé odyssei suverénněji díky dvěma nezapome
nutelným zážitkům. Ty mu daly včasnou orientaci a upevnily jeho víru:
především Baťův Zlín se Školou umění (1945-48) a dále studia v Praze
(1946-48) na Akademii, ale i mimo ni.
Zlín byl Vašíčkovi první univerzitou života a kultury. Vesnický chla
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pec z Mistřína u Kyjova — vyučený kostelní malíř, jenž restauroval
hlavně barokní obrazy a dekorace — se nejprve ve Zlíně jakoby propadl
k protinožcům, snad do Detroitu. "Už na dálnici k Otrokovicům obrov
ské americké reklamy presentovaly dámské punčochy, pneumatiky, obuv
s nevídanou perfektností. A když jsem došel do Zlína — bylo to časné na
jaře — a vidél prostředí zahradního města s prosklenými architekturami,
s trolejbusy a s černochy, kteří patřili k obrazu města, žasnuljsem. A jak
tam všecko bezvadněfungovalo!!!... Brzy jsem kápnul i na Salóny, dostal
se i na jejich zahájení a nestačil se v obrovitých prostorách obdivovat obra
zům Emila Filly, Václava Špály, Vladimíra Sychry a dalších.” Tehdy se
Vašíček setkal s opravdu moderním uměním a to si ho navždycky pod
manilo.
Koncem jara 1940, po krátkém nasazení v Reichu, byl Vašíček, jako
jediný řemeslník mezi maturanty, přijat na Školu umění. Výuka v prv
ním ročníku měla ráz naturalistického drillu. Profesoři Wiesner, Kou
sal, Gajdoš, Hoffmann a Jaška vštěpovali žákům pravidla empirického
pozorování a imitační triky kreslení podle modelu. Nebylo to pro mladé
adepty trpké zklamání? Ve druhém ročníku se však vše změnilo. “Zapo
meňte na sečítání, začínáme s algebrou,” řekli jim. Byl to zejména Josef
Kousal, který mladé nakazil obdivem ke Kubištovi a ukázal jim řád i ta
jemství moderního umění. Také scénograf Jan Sládek a sochař Vincenc
Makovský působili v tomto duchu. Při řešení dekorativních úkolů se
studenti setkávali s principy abstraktního umění. Vašíček ostatně nevi
děl rozpor mezi modernismem a venkovskou tradicí; obrazy zlínských
Salonů mu obojí spojovaly: “Já v nich viděl něco z doma. Ty bílé chalupy,
ty modře, ty červeně sukní i cosi z lidové ornamentiky tam bylo...
Hrou osudu se tehdy vrátil z koncentráku architekt Vladimír Bouček
a zaváděl na škole principy Bauhausu, především přímé spojení atelié
rového projektování s prováděním návrhů v dílnách. Že převažovaly te
oretické informace, ukázalo se pro zlínské studenty výhodné a to i dáv
no po absolutoriu. Vašíček se rozpomíná: ”Na Škole umění bylo snad ví
ce teorie, historie, literatury než praxe. Půl dne zaměstnání v dílnách pří
buzného oboru a jen půl dne škola, t.j. kresba, malba, návrhářství a ještě
přednášky. Čili: hlava byla napřed, realizace poněkud zpět. Byly výjimky:
ti, co nejezdili na neděli domů, mohli si v internátním ateliéru malovat.
{Případ Václava Chada, zastřeleného gestapem, Mirka Šimordy, Jana
Kostlána, Čestmíra Kafky a dalších.) Navíc v prázdninyjsem musel praco
vat na poli, stále u nutnosti a konkrétnosti života a živobytí. Tím vysvětluji
nedostatek mimoškolních prací. Dalo se však číst a přemýšlet. Aristoteles,
Seneca, Bergson, Břetislav Kafka, Emil Filla: Otázky a úvahy, Bohumil
Kubišta, F.X. Šalda, přednášky Alberta Kutala, V. V. Štecha. O. Stefana,
Volné směry atd.” Výsledek — výrazně profilované vědomí modernis
mu jakožto životní program — tento výsledek nebyl Vašíčkovi jen su
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mou informací vyčtenou z knížek, nýbrž osudovým posláním. Bylo mu
jasné, že není člověkem katedrál ani barokních paláců, nýbrž že patří do
Gahurových konstrukcí naplněných světlem a baťovsky konkrétním
uvažováním a pracovitostí. Nevolal tenťo systém po vlastním umění?
Bude třeba upřesnit, kdy se z okouzlení venkovského hocha — kterým
Vašíček zůstal — stalo positivní přesvědčení civilismu.
Během pobytu v Praze (1946-48), který mu přinesl jednak zdokonalo
vání malířské techniky na Akademii (prof, Nechleba a Želibský), jed
nak prohlubování “zlínských” poznatků 2), upevnil “sebevědomí
umělce”, vlastnost, která se ukázala nadmíru prospěšná v okamžiku,
když byl Vašíček přinucen z Prahy odejít. Bylo to “vlastněpoliticky mo
tivované vypovězení do exilu na venkov“. Spojení s Prahou a s kamarády
však Vašíček nadále udržoval. 3)
PRVNÍ KROKY A DILEMA

Vašíček se zprvu pokoušel uchytit se v Brně i na jiných místech, než
zakotvil doma. R. 1949 ve svých třiceti letech zahájil ve Svatobořicích
u Kyjova své první samostatné období. Jaké? Tvůrčí anebo partyzán
ské?
Malíř sám vzpomíná na “moment rozhodnutí k tvrdošíjnému odporu
v podmínkách venkovského prostředí, proti vulgarismu", který začátkem
padesátých let ovládl kulturu střední a východní Evropy, “glajchšaltoval” záludněji než nacismus, aby zničil buržoasní formalismus podobně
jako předtím hitlerovci vyřídili “Entartete Kunst”. Vašíčkova metoda
— “odpor i dohánění moderny” — byla stalinistickým kontrolorům
pochopitelně podezřelá. Proto se pokusili “školením” (1951) vyprat mu
mozek. Marně. Před dalšími direktními obchvaty “šedé ruky” zůstává
malíř poměrně uklizen.
Časem se ukázalo, že venkovská isolace, kterou někteří považovali za
duchovní sebevraždu, přinesla některé výhody. Svatobořický Gauguin
byl na svou robinsonádu dobře připraven — přivezl si náklad moder
ních receptů a klasických příkladů. Odstup isolace mu otevřel oči pro
skutečný stav věcí. Ukázal mu, kterak opatření plánovačů “zářných
zítřků” jsou falešná a jepičí na příklad ve srovnání s nezmařenými sila
mi jihomoravských kmenových tradic. K tomu se přidružila Vašíčkova
posedlost mýthy místní starobylosti, jejíž stopy shledával na každém
kroku. Slovácký domov se mu stal víc než živým pramenem malířských
motivů, je mu pokladnicí starých dobrých jistot, k nimž teď získal klíče.
Stal se jejich majetníkem a odpovědným strážcem v období obecného
zbahnění.
Jako by se chtěl odvděčit za toto prozření, soustřeďuje se na vyjadřo
vání vztahů nejzákladnějších, na nalézání formuli, jež by naznačily svě
tovou dimensi genia loci. Vašíček je přesvědčen, že se problému zmocní
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vnitřním přístupem, jak se to podařilo expresionistům a francouzským
fauves. Intuitivně z temperamentu každodenního projevu i z ducha svá
tečního zpěvu a tance hodlá vyvodit malířský těsnopis, soustavu for
mových a barevných zkratek. Ví, že by měl vyvinout škálu interpretač
ních znaků a rytmus zvykosloví.
O obrazech prvních let padesátých by někdo mohl říci, že Vašíček
“pařížskými brýlemi” spatřil kraj i život na Kyjovsku zhuštěněji i vášni
věji. Pokusil se výrazovým stupňováním barevné intensity a odstředi
vým rytmováním přiblížit lokální pocity a vidění mezinárodním proje
vům, jejichž jazyk zakládal Van Gogh, Gauguin, Munch a další, u nás
jej zavedli malíři Osmy, Skupiny a Tvrdošíjní. Jejich vzdálený učedník
předvedl na pěti barevných variantách Svatobořické doliny (1949), jak
útočně lze přitakat kouzlu jedinečné nálady. Obsahem je malířovo spo
jení s přírodou a mýthem prastaré kolébky. Plátna Modrý strom, Žně
(1950), Krajina s kopami sena (1952) a po 1953 celá řada kubofuturistic
kých obrazů budou pokračovat v malířském povyšování slováckého
kontextu.
Slovácko jako vnitřní prožitek a výraz — takto je před Vašíčkem ni
kdo nevyložil. Zároveň s ním se o cosi podobného pokoušeli manželé
Vaculkovi v Uherském Hradišti. S příbuznými transfomacemi lokál
ních motivů bychom se u nás před rokem 1955 setkali u dobré dvacítky
mladých výtvarníků. Co ale znamenaly tyto peripetie?
Viděno s odstupem zachraňovala se v šedé záplavě socialistického re
alismu lepší část Vašíčkovy generace na troskách lodi moderního umě
ní. V časech pyšného monopolu realismu státně protěžovaného bojova
la o každý zlomek upřímnosti, o každý fragment svobodnější tvorby a
charakteru. “Naše srdce patřila předválečným avantgardistům a my byli
hrdi na to, že vstupujeme do jejich rytířských stop.” Situaci dokresluje
okolnost, že u nás před r. 1957 nebylo o nových poválečných směrech
téměř nic známo.
Domácí “překlady” klasiků moderního umění anebo volné aplikace
zdály se tenkrát jedinou cestou a možností vlastní rehabilitace. Vašíček
jako jeden z prvních, kdož se touto cestou vydali, zároveň vyzvedával
hodnoty předválečné moderny, které tu po sedm let ležely na smetišti
zapomnění. S hlediska světového vývoje jsou tyto návraty ke klasické
moderně i jejich příčiny historisující anomálií. Byla to jenom ztráta ča
su ve slepé uličce? Anebo předzvěst dnešních “opakování” a citátománie postmodernismu?
V naší tehdejší situaci toto obnovování jazyka a hodnot modemy by
lo nutné i jako manifestace kulturního odporu proti diktatuře, přestože
někdy modernistický Synkretismus postrádal sebekritické přísnosti a
mohl se tedy stát zadní brankou pohodlného eklekticismu. Možná, že
Vašíčkův Synkretismus měl podobnou tendenci jako postoj Fillův. Jisto
103

je, že abychom pochopili Vašíčkův vývoj a cíle, musíme znát celý vývoj
moderního umění.
Byla řeč o zachraňování zlomků. Vašíček je sestavuje do nových mo
saik. Po expresivním průlomu si objevuje zvláštnosti idiomů jednotli
vých výtvarných médií, což souvisí s jeho druhou fází. Teoreticky při
praven sleduje bystře semiotické důsledky tvarových zkratek, jakýchsi
hieroglyfů věcí a vztahů, v jejich proměnlivosti. Některé souvislosti se
světem věcí — jaksi zástupně — zůstávají. Je to však barva, barva hu
debních souzvuků i nárazů, jež je tím prvním živlem přinášejícím osvo
bození malířství od trapné povinnosti popisovat. Ona je také pro Vašíč
ka prvním médiem dynamisování obrazu, problému pro něj tak pří
značného.
R. 1953-54 si poznamenal: "Barva jako symbol — prožívání dávné mi
nulosti a její stopy v krajině, v nás, zdynamisování vjemu, od sebe, proti so
bě, za sebe, syntéza expresivní barevnosti a kubistických komposičních
principů. Krajina se žlutou oblohou, krajina se sluncem. Kolorit se zklid
ňuje, redukce prostorové stavby. Obrazy: Dívka s kukuřicí, Pradlena,
Okrajování řepy, Matka s dítětem a j.”
Vůdčím motivem byla stylisovaná figura.
Od r. 1954 — ve třetí vývojové fázi — se dynamisování obrazu stalo
hlavním úkolem, ano, thematem Vašíčkovy práce. Efekty piktogramů,
zkoušení co nejživějšího propojování barevných signálů ve vířivá obra
zová pole stojí v popředí výzkumů. Vyvolat frenesii vášnivého životní
ho pocitu!
Vedle barevných akordů a kontrastů, připadá důležitá úloha rasant
ním formám. "Hledání vnitřního dynamismu,” charakterisujc to malíř,
"užití trojúhelníků, šípových útvarů, zaoblených klínů, stanovená ba
revnost, vše podřízeno představě o dynamickém, vířivém prostoru.
Snaha o exaktní "obnažení" tvárných prvků, jasnou kompoziční stav
bu a maximální "životnost". Cyklistika, mnohá zátiší, např. Zátiší s
teplometem, Zátiší s citronem a pečivem a j. Souběžně s malbou olejem
na plátně, kvašem přímo v přírodě. Olejové obrazy v ateliéru jen "zpa
měti". Takže práce venku, nejživější zdroj živého, záměrně obohacova
la práci v ateliéru." Hle, tu je náznak vysvětlení malířovy tvárné rozma
nitosti i jeho rozeklaného vývoje. Několikaproudovost technická i vý
razová, v níž se Vašíček bude nadále vyžívat, se z pracovní metody stane
motorem životní dialektiky jeho vývoje. Serióznímu monografovi ne
zbude, než sledovat Vašíčkovy proměny a návraty po několika liniích
simultánně.

OTEVŘENÍ PO R. 1956

Vedl-li malíř výzkumy správným směrem a dobýval-li po r. 1954 stále
větších území poznání, pak všeobecné uvolnění od roku šestapadesáté
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ho ho vyprovokovalo k bouřlivým akcím. K čemu zásluhou politického
tání tehdy docházelo? Se zpochybněním režimních dogmat a polevením
aparátnického mračnopozoru došlo i ke zmírnění censury. Některé pře
kážky, bránící presentaci moderního umění, padly; jeho mladí přívržen
ci se houfovali do tvůrčích skupin. Vašíček s Tichým, Vaculkou a spolu
s Brňany Matalem a Kubíčkem zprvu vystavovali, kde se dalo, třeba i v
kyjovské nemocnici (na výstavu přijely zástupy z Brna i odjinud). Léta
1956-60 viděla pozvolné rehabilitování moderního umění a jeho práv.
Jistá možnost cest do zahraničí a sporadický přítok informací ze světa
urychlovaly jaksi proces uvolňování, zbavování se provinční malosti.
Vašíček, pro nějž končí tuhá isolace, se chystá dobývat svět. Je mu po
malu čtyřicet.
Zaútočil na několika frontách, koncepčních i tématických. Sám tento
svůj Sturm und Drang nastínil takto: "V malbě se projevuje větší lehkost,
malba zesvětluje, přibývá víc běloby. Dívka s nádobou na hlavě, Ženy na
trhu, Letní krajina a j. Nejde o konkrétnípodobu motivu, ale obecnou cha
rakteristiku, do projevu vstupuje víc vlastní pocit existence. Jde o vnitřní
napětí, barevné okouzlení se symbolickou významovostí, řádproti chaosu,
chaos proti řádu. Je to období řady figurálních symbolických obrazů, ob
dobí přípravy na nový nástup do oblasti abstrakce s vědomím plného rizi
ka. Vnějšípodněty z krajiny a figury přestávajípůsobit... a nastupuje silný
zájem o studium modernífyziky — mechanika, vlnění, thermika, elektřina,
magnetismus a atomistika — všeobecné informace, snaha o obdobu vý
tvarné představy. ”
Těmito výroky ohraničuje malíř posun svých zájmů a pouze z názna
ku tušíme klíčový problém, se kterým se potýkal — dynamismus multireality a jeho zvýtvarnění. Nebo, chcete-li, malířské projádření světo
vých dynamismů jako komplexu.
Tomuto problému, který se jako červená nit vine Vašíčkovými dlou
holetými pokusy, je třeba věnovat několik odstavců.

ZNÁZORŇOVÁNÍ DYNAMISMŮ

Zopakujme si: okolo r. 1950 malíř vyjadřoval své bezprostřední zážit
ky před svatobořickou krajinou zkratkovitě a barevnou vitální nadsáz
kou. Záhy se obrací k modelu zády a věnuje se — podle Braquea — ob
razu z představy. Pátrá přitom po výtvarných formulích, které by odpo
vídaly zcela určitým pocitům a ptá se, jakým stylem malby lze vyvolat
živost. Tyhle první rešerše obrazové dynamiky přeruší načas zkoumání
stavby obrazu a jejích konkrétních nosníků.
R. 1954 však — ať už instinktivně, anebo z popudu futuristických ne
bo orfistických vzorů —jej dynamické motivy Cyklistek, Žneček, Sbě
raček obilí nutí rozvinout celou stupnici komposičních sítí, které by dy
namiku podporovaly a zaručovaly vitální jednotu figur s okolím. Tu
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hou stylisací tohle dosáhnete těžko. Dále šlo malíři o to, jak figurativní
ozvěny a krajinné odkazy zrýmovat, aby dynamicky burcovaly celý ob
raz. Stojí před nemalým úkolem, s nímž se malíři od dob Cézannových
Koupání, Picassových Demoiselles a Boccioniho Hluku ulice nastokrát
měřili.
K výsledku však nelze dospět jen komposiční syntézou, ornamentál
ním sjednocováním pole, nýbrž zároveň i analýzou. Nečekané pokroky
docílil Vašíček během tří let především proto, že pozoroval, jak světlo
— a obzvlášť slunce — postavy i předměty jakoby rozřezává a tříští. Zá
roveň si ujasnil visualisaci jiného “rozkládání” způsobeného pohybem
v časoprostoru. Ten lze sugerovat rytmickými sledy, řadami paralel
anebo opakovanými kontrasty. Figury a jevy jsou tedy jak světlem, tak
pohybem sice deformovány, aby tím živěji působily. Navíc po svém roz
ložení na výtvarné znaky a molekuly jsou s to spojovat se s ornamentál
ními molekulami jiných věcí a fenoménů s nečekanou samozřejmostí.
Tyto poznatky, objektivně doložitelné filmovou sekvencí anebo foto
graficky, přivedly malíře k síťové struktuře neboli soustavě vzájemně se
protínajících šikmic, jež už sama o sobě působí jako prisma simultánní
hybnosti. Vzápětí Vašíček zaváděl drobnější znaky živosti — dynamogramy.
Toto rozšiřování transformačních možností výtvarné řeči dovedlo
Vašíčka za dosud známý horizont — k bytostně jinému žádu. Transfor
mace v jiném řádu dokázaly přesto evokovat mladou rozkoš muže bro
dícího se lánem kukuřice, jeho fascinaci z přírodního růstu a sil, takže
cítil, jakoby stoupaly i jeho tepnami. Jindy velkými hieroglyfickými
křivkami tlumočily poetické nadšení a identifikaci s hospodyní chovají
cí děcko anebo s děvčetem zdatně šlapajícím do pedálů.
Říkáme-li v jiném řádu, pak myslíme ten, v němž vládnou pravidla es
tetiky a simultaneity. V tomto řádu, kde se vše vlní a střídá a dochází
k neustálým proměnám jedněch tvarů v druhé, se střádá energie a čas se
zhušťuje do přemetnosti. Nabýváme pocitu, že jsme vstoupili do abso
lutního času. Tu a tam přecházíme do čtvrté dimense. Není-li to tato di
mense, jež tvary přímo deformuje, pak z deformací uhádneme její pří
tomnost a vycítíme magnetismus spojující pozemská fakta s rozměry
kosmu. Co jiného znamenají siločáry, všeprotínající křivky než vlnění
astrálních sil?
Vašíček v momentě, kdy zaváděl tento jiný způsob projekce, pozná
val odlišná vědecká hlediska, aby posléze došel k dynamickému a relati
vistickému světovému názoru. Během let se dopátral, že nejenom věci a
lidé v mechanickém pohybu, nikoli jen suma pohybů je hodna znázor
nění, nýbrž i vzájemná protipůsobení všech druhů pohybů a to v hyb
ném prostoru. Vašíček si byl vědom, že dynamika, jakožto symptom ži
vota a vlastnost procesů, je vnímatelná prostřednictvím vztahů. Připo
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míná to závěr, k němuž došel velký matematik Henri Poincaré: “Co vě
da může dosáhnout, nejsou věci o sobě, nýbrž jenom vztahy mezi věcmi;
kromě těchto vztahů není poznatelné skutečnosti." 4)
Je-li pravda, že celý svět jevů není než množství v pohybu a vzájem
ném pronikání — a podstatou všeho je energie — pak by i naše pozoro
vání, uvažování a znázorňování měly odpovídat této velké pravdě. Mě
ly by nastavovat systémy zrcadel a periskopů tomuto komplexu proni
kání a proměn.
Vašíček, když se koncem padesátých let v úvahách ocitl na půdě
atomové fysiky, zajímal se maximálně o vyjádření energie. Potíž tkví v
tom, že energie sama je neviditelná. Jsme schopni vnímat její projevy
světelné a tepelné, fungování elektřiny, gravitace. Ale jak tyto mocné a
neuchopitelné síly adekvátně namalovat?
Vašíček tušil, že musí vypěstovat systém projekce, která by překoná
vala lineární zobrazení i archetypická označení. Pracoval však už s řa
dou výtvarných analogií dynamických procesů, jež konec konců náleží
k energetickým projevům. Tyto analogie začínají pohybovou sugescí
diagonál, padajících ploch, šikmo stoupajících anebo skákajících silo
čar. Ve Vlnité krajině (1958) zažíváme moment energetické proměny,
kdy se pevné útvary rozpouští ve vzdouvajících se proudech a ty se opět
yážou ve snopy novotvarů. V Kukuřici (1958) znázorňuje vřetenovitá
hybnost velké organické prostupování a vzlínání přírodních sil a to v
objetí vesmírného víru. Energie signalisuje svou rasantní přítomnost v
rozkládání věcí, diriguje konvulsivní struktury až na samý kraj chaosu a
nepoznatelnosti; neboli má tendenci přenést vše do jiného plánu ležící
ho nad prahem optických vztahů každodenní praxe. Proudění energie
bývá ve Vašíčkových obrazech symbolizováno též ostrými, hákovitými
segmenty, břity času rytmicky prořezávajícími prostor, anebo prostě
i ornamentální transformací pole. To pak chápeme jako prostor tvůrčí
energie.
Na deformacích a novotvarech obrazů z let 1957-60 se silně podílely
i dynamogramy, jak si už všiml J. Valoch. Drobné i větší obrazce v ce
lých řadách a houfech tu signalisují procesy narůstání či přibývání, ryt
mické sledy trojúhelníků, šipek a podobných ostrých útvarů naznačují
cích po vlnovkách kmitání i směr energetického proudu. Rytmické
shluky dynamogramů a chronohieroglyfů — těchto barevných stop ča
sového působení — nemají ani tak znázorňovat chaos, nýbrž připomí
nat totalitu skutečnosti, viděnou z mnoha aspektů. Zároveň tyto vý
tvarné molekuly a výtvarné útržky vykonávají funkci metafor, naznačit
totiž nevyslovitelné a “přeložit” neviditelné: pulsovaní energií.
Vašíček na výpravách za světovým dynamismem a jeho výtvarnými
transformacemi posunoval svůj znakový systém až za hranici oblasti
patřící naprosté scbezákonitosti výtvarné. Okolo r. 1960 překročil
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práh tzv. abstraktního umění. Autonomní obraz — předmět o sobě, ne
závislý na světě věcí — funguje jako anténa “dosud neviděného”.
Nejzvláštnější však bylo, jak komponováním “čistých”, nic nezpodobujících obrazů, dále laděním barevných akordů a především rytmováním dynamogramů a “vzorců” se novotářské obrazy dostávaly do
zvláštní souběžnosti s tradiční slováckou zpěvností a jejím jarým du
chem. Bylo tedy tohle nacházení novotvarů, barevné ozvučování, při
znávání rytmů a pohybových křivek také návratem k řádu domova a to
na jiné úrovni? Nelze bohužel říci, že by tyto analogie zvýšily přístup
nost Vašíčkových prací v kraji. Na to zůstali jeho sousedé příliš otroky
autority fotografického vidění. A přece ještě dnes, po třiceti letech, nás
živelný dynamismus tohoto silného období strhuje. Stylem odpovídá
frenesii moderní civilisace, ale duší venkovu. Vašíčkův rurální futuris
mus.
ŠEDESÁTÁ LÉTA

Ve své čtvrté periodě, jež sestává z několika proudů, pokusí se Vaší
ček vyrovnat se se současným světovým vývojem a — překonat sebe sa
ma. Toto úsilí o kulturní evropanství lze tedy stopovat u několika desítek
československých umělců. Extensivní ráz tohoto Vašíčkova období ur
čily kumulace informací spojených většinou s cestami do zahraničí:
1959 SSSR, 1960 Rakousko, kde viděl mladé abstraktní umění Španělů
a potkal Kokoschku, 1962 Polsko, 1963 Bulharsko, 1964 dvakrát Pol
sko, 1965 znovu SSSR, NDR a konečně Paříž, 1966 Maďarsko a v letech
1967 a 68 znovu Paříž a Francie. Jak vyhlížely jeho experimenty? ‘'Vzni
kají obrazy z čisté představy, pokus o geometrickou abstrakci. Práce vy
kazují prudké výkyvy od expresivní abstrakce (nalepování skel) po geo
metricky strohé obrazy, bez rukopisu. Témata: Vlnění, Rozptyl, Styky,
Bílé ráno aj.”
Zdá se, jako by metodickou práci teď nahradila hra se skvrnami,pra
liniemi a pratvary, s exaltovanými, osvobozenými barvami, které tu já
sají pro sebe. Vašíček vniká do náhlé poesie této improvisace, ovládne
záhy její triky, metaforiku, barevné rýmy a analogie. Zároveň zkouší
nový způsob komunikace: zdůrazňuje — jako druhdy Delaunay a Kan
dinsky — musikální stránku barvy. Divákům má sugerovat napětí, ale
nikoli ono vnější, nýbrž intersubjektivní vztahy. Malířův zájem teď pat
ří souhře estetických zákonitostí na vyšší úrovni. Zdá se mu, že by měl
krotit výbuchy temperamentu, ale jak by bez nich dosáhl pravého ba
revného kontrastu anebo silného kontrapunktu linek?
Obecně rozšířený názor, že cílem umělce má být vystižení toho, co vi
díme, Vašíčkovo malířství nyní popírá. Mínění, že obraz má ilustrovat
krásu života, pokládá za předsudek. Malíř odmítá vnější realitu jako je
diný možný zdroj inspirace. Když to domyslíme, pochopíme, že k této
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negaci měl řadu důvodů. Cožpak tato realita, rozumějme naše domácí,
nebyla dostatečně podezřelá a plná záludů? To ale, v čem mu překážela
okolní realita, totiž v možnostech dopátrat se svobodně podstaty a
pravdy, to mu nabízela alchymie výtvarné transformace a autonomie
“čisté” malby. Proto také sehrály různé proudy tzv. abstraktního umění
ve stalinistických režimech kulturně kritickou roli. Manifestovaly nejen
odvrat od zmanipulované skutečnosti, nýbrž i negaci figurativní tradice
a zavržení kompromisu s masovým vkusem. Tím si uvolnily cestu k pát
rání po podstatě, chápané ovšem různě. Vašíček spolu s dalšími ji spat
řovali v energetických procesech. Velká oblast “čistého” umění, která
se stala útočištěm tvorby, umožňovala to, co životní praxi připadalo ne
uskutečnitelné. Byla to cesta k utopiím anebo k analogiím? Anebo do
konce k protiobrazům neviditelných systémů a jevů, uprostřed nichž
dnešní člověk žije?
Vašíček proudy svých bezpředmětných výzkumů šedesátých let charakterisuje takto: "V roce 1961 se vyhrocují dva póly: geometricképlošky
a proti tomu lineární záznamy gesticképovahy. Konstrukce versus expre
se. Přistupuje struktura barvy — Odvaha bílé (1966), Rozvoj — žlutý
akord (1964). Názvy obrazů odkazují na fyzikální a přírodní déní, jsou
výtvarnou paralelou, respektující estetická pravidla a funkci. Soubéžně
vytváří velkou řadu akvarelových, kvašových a tušových souborů.
Občas ozvuky na stereometrické “pohledy”, na shluky vesnických dom
ků s vegetací dynamicky prostupující a obklopující. Jiné kvašové obrazy
stupňují maximálně proměnlivost představ o prostoru, pohybu, barvy
prudké i jemné, krouživé pohyby linií. Jde o "vydolování” všemožného, ne
obvyklého, objevného projevu, vyjadřujícího cítění doby v souvislosti se
světovým proudem umění a vědění. Souhrně to předvedly výstavy v Hodo
níně, v Bratislavě a v Praze (Galerie Fronta) v roce 1965.”
Vašíčkovi vykladači poukazovali na nápadnou polaritu jeho tvorby,
oscilující mezi formálním rigorismem, poslušným pravidel obrazového
pole i tvárných prostředků, a mezi vitálním rozmachem, drtícím vše až k
chaosu beztvárnosti. Vitální princip odjakživa kolidoval s estetickým.
U Vašíčka však natrefíme i jejich plodné, organické propojení, přede
vším v jeho jedinečných metafuturistických konstrukcích.
Třeba podotknout, že Vašíčkovy abstraktní výboje, ovlivněné tehdej
ším evropským informelem stejně jako znakovou i lyrickou abstrakcí,
dokonce i starším konkretismem, znamenaly dořešení problémů, které
jeho milovaní kubisté a fauvisté sice načali, ale dovést je do důsledků ne
dokázali. Proto se malíř definitivně přiklání ke Kupkovi, Delaunayovi,
Kandinskému a Mondrianovi, respektive k jejich pokračovatelům po
druhé světové válce.
Zkušenosti ze zahraničních cest utvrzovaly malíře ve správnosti na
stoupeného směru. Vzrušující ovzduší metropolí v něm však budí po
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chyby o vhodnosti jaho svatobořického poustevnictví. Vašíčkova šede
sátá léta, během nichž doplňoval program a zároveň pokračoval v urči
tém přehodnocování, neznamenala opuštění víry v zakladatele moder
ního umění a jejich hlediska. V tom smyslu byl tradicionalistou a v lé
tech konjunktury umění objektu a následníků dadaismu, zůstal malí
řem.
Vašíček má základní námitky, jak proti tzv. antiumění, tak proti vy
mučenému umění svých pražských kolegů: “Nejsem surrealista anifreu
dista, mám rád zdravější myšlení... V metropoli vlastně malovali městský
“folklor”, co dala ulice: Město v nás a my ve městě... Uvědomiljsem si to
znovu v Paříži, vzpomínaje na pražské výstavy: to místní bolestínství, za
vádějící do oblasti psychopatické, neumělecké. V konfrontaci se světem by
se jevilijako z temnice komunistické. Je třeba nových činů, vidění, pocho
pení, krásy, souvztažnosti! Jednoty v mnohosti! Pro metropoli jsem z ven
kova, pro venkov jsem nestravitelný. Jsem ničí, nebo těch, kdož zkoumají
a vidí.”
SEDMDESÁTÁ A OSMDESÁTÁ LÉTA

Srpnová okupace 1968 a zavádění norem brežněvismu v Českoslo
vensku zmařily Vašíčkův evropský rozlet. “Znamenalo to rozhodnutí
k dlouhodobému odporu. Do obrazů přistoupily prožitky osudové (úmrtí
otce 1969, matky 1970, katastrofální záplavy uhelných dolů, zahynulo 32
mladých horníků v sousední obci, zrušení Svazu výtvarníků, úmrtí Richar
da Fremunda a jiné tragické skutečnosti.) V obrazech často přízvuky tragična či bolesti ze zraňování lidskosti. Barvy šedé, bílé, jemněfialové, čer
né. Tvary bodlin, šlehů jakoby ostnatým drátem (Nestejný pohyb), kresby
tuší symbolisující svazování, bičování, ale i protisílu vymanění se z omezo
vání svobody. Obrazy plné symbolů naděje, víry a světla, některé inspiro
vané náboženskou skutečností: Vyvrcholení (1969), Náhodné příčiny
(1969), Vpád živlů (1970), Tichý odkaz (1972), Dvojitá souvislost, Bílý den
(1973), Žalost (1974), Slavný vjezd (1975) — obrazy s poznatelně symbo
lizující obsahovostí. Uzavírá se tato perioda, přechod do další, šesté, je
bezprostřednější, barevnější, světlejší.”
Druhá polovina sedmdesátých let je ve znamení geometrických, jasně
členěných struktur, občas s kupkovským motivem barevné klaviatury.
Jiným proudem se derou erupce akční malby. Některé tituly naznačují
symbolicky disidentské obsahy: Přechod hranice (1974), Rok 1977, Po
zdrav jaru, Hrozivý stín (1977), Vyústění (1979). Malíř se oklikami vrací
k některým prostředkům, jimiž se před lety zabýval, aniž opouští dia
lektiku víceproudového postupování.
Jak je tomu s jeho vývojem? Ze zkušenosti víme, že výtvarníci přebí
hající od problému k problému budou označováni jako zneklidňující a
experimentátoři, zatímco ti, kteří se znovu a znovu — podobni kyvadlu
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— vracejí ke třem, čtyřem základním formulím budou chváleni pro
svou stálost a důslednost. Zdá se, že Vašíčkovo počínání posledních
patnácti let se blíží druhé eventualitě: nestoupá po vývojové křivce, ný
brž kmitá soustředně po růžici. Je to obrana a vybrušování dosažených
jistot? Je to upřesňování zásahu do černého? V každém případě přináší
stupňování intensity. To se už ukázalo na hodonínské výstavě k malířo
vě šedesátce (1979-80), která shrnula i jiné problémy.

Vladimír Vašíček: Vyústění, olej 1979
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Vašíček ve svém kraji vytvořil nový typ, ano, nový pojem obrazu
energetického a universálního. Ponechme stranou reakci místního pub
lika, zvyklého na fotografickou a televizní optiku, jež do těchto nevída
ných struktur a znaků nedovedlo dosadit své významy. Že by Vašíček
“nesrozumitelností” obrazů chtěl prohloubit danou isolaci, nezdá se
věrohodné. Že obětoval věcnost — a s ní konvence mechanického pozo
rování — aby mohl předvést dosud neviděné, neznamenalo, že malíř se
zříká dobrovolně společenského působení svých malířských výpovědí.
Přestože šel proti vžitým optickým normám, nevzdával se naděje, že je
ho obrazy budou působit positivně a to nedidakticky, nýbrž přímo sugescí, anebo nepřímo kontemplací. Nový pojem obrazu předpokládal
aktivnějšího diváka, který by byl schopen odpoutat se od řady předsud
ků. Který — vsadiv na vlastní představivost — by pochopil, že tato zná
zornění neviditelných procesů právě proto, že už nejsou vázána na věc
né struktury, mu nabízejí možnost vniknout do duchovní sféry autora,
dále mu dávají k disposici obrazce a celé soustavy jako stopy dynamic
kých procesů. Že mu tím otevírají výhledy k jinému, mnohonásobnému
vidění světa, které začne v tom okamžiku, kdy se odváží vstoupit do ob
razového prostoru, okřídlen fantasií.
Vašíčkovi konec konců šlo o objevné a svobodnější vnímání krásy.
“Linie neznamenají nic, ale přesto se nám líbí,” mohl by říci s Immanuelem Kantem. Právě tento svobodnější druh zážitku navozují Vašíčko
vy obrazy, tyto projekty tvořivého, bezpředsudečného světa. Fungují
vlastně jako ikony emancipace v dobách přízemního utilitarismu a dik
tatury věcnosti. Četné zápisy v knize návštěvníků Vašíčkových výstav
dosvědčují, že tento malířův misionářský čin byl pochopen.
Kyvadlový pohyb Vašíčkova počínání přinesl v posledních dvou ob
dobích výsledky neobyčejně ušlechtilé. Střídmým jazykem malířovým
řečeno: "Po roku 1980 se opět vracípředstava dlouhých vln prostoupených
"rušivými” nevodiči. Vzniká řada obrazů tzv. pruhových, čistých, nelome
ných barev, řazených v kontrastu barevném i světelném v přesvědčení, že
energie je vyzařována v kvantech nesených nepřetržitou vlnou. Obrazy pů
sobíjako katedrální okna... Toto přechází v řadu obrazů podobného tvaro
vého řešení, jen barevnost se změnila na šedou, světlemodrou, s reliéfními
nánosy bělobou, akcenty černou." Rozsáhlá výstava v brněnském Domě
pánů z Kunštátu 1986 srovnávala výsledky posledních let se žní před
chozí.
Další velké výstavy (Praha a Hodonín 1988, Senice a Strážnice 1989)
ukázaly smysluplnost některých tendencí Vašíčkovy tvorby, např. jeho
“návratů po spirále”, víceproudových postupů aj. Překvapily tedy ak
centováním výrazového mnohohlasu; tady už nevystačíme s definová
ním tvůrčí polarity určující jenom mezní polohy, mezi nimiž a skrze je
jichž působení se v meziprostoru cosi mimořádného odehrává. Zde jde
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o projev vědomě chorální, který svědčí, že Vašíček disponoval několika
talenty. Vypadá to jako přehlídka několika mistrů. Vašíček musel žít a
pracovat v několika polohách, znovu a znovu se identifikoval s různými
osobami. Kompensační funkce, nahrazující částečně chybějící dialog,
je nabíledni. Přiměla ho k tomu mnohohlasu jen isolace, anebo to byla
i touha po přivlastnění, která ztotožnění motivovala.
Vašíčkovy gestické projevy jdoucí od rozmáchlých japonisujících
znaků přes štětcové šarvátky až k twomblyovským graffitům úmyslně
podtrhují krajní subjektivitu a jedinečnost malby. Naproti tomu plátna
s geometrickými koncepcemi se vydávají za překlady z architektury ne
bo z archeologie a tíhnou k nadosobnímu. Zde je patrné úsilí elimino
vat malířský akt, kterýje vždy nebezpečný pro duchovní smysl. Asi pro
to Vašíček minimalisuje celkovou barevnost.
Dominantní barvou se stává bílá. Jí vyjadřuje duchovní ovzduší oko
lo namalovaných mobilů, jí sugeruje explosi světla i veliké Nic. Je to ab
solutno v pozadí, k němuž se vše vztahuje a do něhož se nakonec vše
vrací. Poslyšme vysvětlení autorovo: “V posledních desetiletích... návaz
nost a cesta dál, samostatně. Informace, studium různých oborů, i historie,
uvědomění si přesahu lokálního vymezení. Zde doma více méněvisolaci—
v myšlení v celém prostoru Země i Nebe. Přesvědčení, že je Maximum
(Bůh), všechny věci proti tomu jsou konečné a omezené. Maximum je nut
nost. Jednota, Rovnost, Spojení. Trojice, trojúhelník, jeho pravdivost jsou
tři úhly. Každýje maximální, všechny tvoříjediné Maximum. A mnohéjiné
pravdy. Jich zkoumání a jejich aplikace do malby.”
O smyslu Vašíčkova díla existuje několik názorů. Převládá ten, jenž
vidí jeho úlohu v poevropštbvání jedné kulturní periferie. Vašíčka sa
mého hodnotí jako vytrvalého misionáře výtvarných revolucí 20. stole
tí, jemuž se podařilo vytvořit řadu zajímavých osobních variant základ
ních moderních směrů.
Poznámky:
1) Jůza Vilém, Vladimír Vašíček. Katalog Domu umění OGVU Gottwaldov
1969. Zykmund Václav, Vladimír Vašíček. Výtvarné umění 1970, s. 132. Maliva
Josef, V ateliéru Vladimíra Vašíčka ve Svatobořicích. Sborník Výtvarná výchova
4, s. 76-102.

2) “Po válce Tvoření v umění výtvarném od Františka Kupky, Václav Černý, před
nášky Fr. Kovárny, O. Mrkvičky a Akademický týden, to byly zdroje informací do
r. 1948. Malba, ač částečně ovlivněná poučením z P. Cézanna stále v normě školy.”

3) “Otázka je, kolik morální podpory dala Praha mně (J. Martin, R. Fremund, O.
Janeček, K. Vysušil, z Brna B. Matal, J. Kubíček, z Kyjova M. Tichý a Vaculkovi
z Uh. Hradiště) nebo kolik já jim!!! Morálně i materiálně — časté pobyty výšejme
novaných u mne ve Svatobořicích —později i Č. Kafka a P. Navrátil.”
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4) Ostatně i doby, které věcem samým přikládaly značnou důležitost, uznávaly
moc vztahů. Kromě doslovně praktického smyslu chovají věci ještě smysl du
chovní a to jak alegorický, tak tropologický a tam, kde se dotýkají posledních
věcí bytí — anagogický.

Arsén Pohribný působí na Fachhochschule v Darmstadtu. Zabývá se
především uměním 20. století, kromě jiného naivním malířstvím. Publi
kuje knižně i časopisecky v němčině, italštině a češtině.

O malíři Vašíčkovi, Svatobořicích
a jiných věcech
Tři kilometry od Kyjova jsou Svatobořice, a to je slavná slovácká dědi
na, dlouhá, zelená, šťavnatě zelená, jak už bývají dědiny na Dolňácku. Za
války byl nedaleko odtud koncentrační tábor. Vždycky, když přijedu do
Svatobořic za malířem Vašíčkem, vzpomenu si, že tu byl ke konci války
vězněn Václav Kaprál, jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů žijí
cích po Janáčkovi na Moravě. Tehdy jsem jako chlapec vlastně poprvé
uslyšel jméno Svatobořice a neznělo mi nijak zeleně.
A tato vzpomínka na Kaprála zavinila, že ještě dříve, než vůbec načnu
hlavní téma, už odbočím, protože tahle myšlenka mi leží dávno na srdci:
Dědictví české pojanáčkovské hudby dvacátých, třicátých, čtyřicátých
let s výjimkou Martinů leží trestuhodně ladem. Kde je hudba současníků
Čapkových, Nezvalových, Vančurových, Olbrachtových, současníků Spá
lových, Fillových, Procházkových, Kubištových? Což tu opravdu bylo tak
málo hodnot? Což si opravdu zaslouží noty Hábovy, Kaprálovy, Kaprálo
vé, Karlovy, E.F. Buriana, Vycpálkovy, Schulhofovy, aby už na věky mlče
ly?
Koupiljsem si před rokem na desce Kaprálovy Uspávanky z r. 1932, pís
ně na lidové texty s doprovodem nástrojů (téměř jediné Kaprálovo dílo na
hrané Gamofonovými závody). Tato polozapomenutá skladba je určitě
hlubší i slohově ucelenější než třeba inspirací poněkud příbuzné Martinů
Otvírání studánek, které v nedávných letech došlo tak velké popularity.
Napadá mě, že by to byl významný kulturní čin, kdyby Gramofonové
závody vydaly na deskách ve velmi přísném výběru cyklus skladeb z tohoto
období; jsem přesvědčen, že by se tu znovu vzkřísily k životu hudební hod
noty velmi významné, které by dokázaly, že v době, kdy došlo k tak velké
mu rozmachu české literatury a malířství, česká hudba nemlčela, nezko
mírala, nezaostávala.
Nemohl by pak v tomto cyklu chybět i jiný Moravan, rovněž žákJanáč
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kův, který ve svém díle spojil vášnivost i moravské intonace svého učitele
s chytrým vtipem a rafinovaností západoevropské hudby poznamenané
jazzem — Pavel Haas. Chodil jsem k němu jako malý chlapec do hodin
harmonie, stěhoval se v té době již z bytu do bytu jako štvanec, až nakonec
z posledního, kde bydlil v jediné místnosti s několika jinými židy a kde
mi už ani nemohl dávat hodiny, byl odvlečen do Terezína...
Avšak nejezdím do Svatobořic za tesknými vzpomínkami, jezdím tam
za malířem Vladimírem Vašíčkem a omlouvám se, že k němu vedu řeč ta
kovou oklikou. Ostatně připomněl-li jsem oba Janáčkovy žáky, nebylo to
snad tak bezúčelné pro otázku, která mě napadá nad Vašíčkovými obrazy:
Je nějaká specificky moravská umělecká tradice, a je-li, žije stále? Žije i
dnes?
To je otázka velice zajímavá. Vývoj Moravy byl v 19. stoletíještě velmi
opožděn za vývojem Čech. V Čechách se uměníjiž zbarvuje nafialovělým
stínem fin de siècle a na Moravě se začíná na sklonku století česká kultura
teprve probouzet. Český měšťanský živel byl na Moravě zcela nepatrný, a
tak moravští umělci, Janáček, Ůprka, Bezruč, Mrštíci, chtěli-li žít česky,
musili žít mezi lidem a lidem. Byli proto všichni tak trochu obrozenci a bu
ditelé, byli znalci lidové tvorby a vesměs byli realisté. Téměř všichni z nich
měli opovržlivý vztah k Praze, k jejímu salonnímu ovzduší a nezájmu o lid.
Tento specificky moravský postoj měl své očividnépřednosti, ale začalo
být brzy patrné, že má i svou negativní stránku: konzervativismus. Dvojí
stránka moravského realismu nejzřetelněji poznamenala dílo Úprkovo,
které bylo ve svých počátcích silné svým courbetovským smyslem pro reál
nost, pro přirozenost scény, pro život takový, jaký je. Později ustupoval
však tento realismus čím dál víc idealizujícímu omalovávání a aranžování
folklóru, takže dílo zpočátku syrově realistické se dostávalo postupně do
nebezpečné sféry líbivosti, ocitalo se v pasívní izolaci od všech moderních
proudů a zůstávalo podnětné spíš pro druhořadé regionální malíře než pro
hlavní proud českého výtvarnictví.
Konzervatismus moravského realismu dovedl úplněpřekonatjediný Le
oš Janáček, a to ostatně až kolem roku 1900, kdy už mu nescházelo mnoho
do padesátky. Překročením této bariéry dostal se však rázem do čela celé
ho vývoje českého umění. Neboť proti Novákovi a Sukovi mělajeho hudba
mnohem víc životních kořenů, měla v sobě všestrannou znalost života, byla
zcela nesalónní, nenaučená, robustní, angažovaná, bojovná, měla svou li
dovost a zemitost, ale zároveň proti jiným moravským realistům (všech
uměleckých disciplín) vyjadřovala se moderně, na úrovni doby, nekonzer
vativně, originálně a s onou odvahou nelíbit se, bez níž není velkého umě
ní...
Obrazy Vladimíra Vašíčka potvrzují, že tato tradice nemusí být mrtva
ani pro malíře. Že není mrtva lidová píseň, i když se již nezpívá na poli ani
při svatbách, že není mrtva barevnost krojů, i když se již kroje nenosí, že se
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ta barevnost "malovaných dědin” a výšivek a džbánů a žuderpřestěhovala
do vzpomínek a ty vzpomínky pak vytvářily malířovo barevné vidění.
Emil Filla, jeden z největších koloristů moderního malířství, říkal, že
vděčí za svoji barevnost jižní Moravě, z níž pocházel, a jejímu lidovému
umění. Také barevnost Vašíčkových obrazů — tak vzácná v českém malíř
ství, na němž spočívá odlesk poněkud deštivého podnebí—je barevností
tohoto slunného kraje.
A to mi ještě Vašíček trochu trpce říká, že mu tu vyčítají, že prý zradil
Moravu, že nemaluje “lidově”, tj. že nemaluje, jak jsou tu zvyklí od Úprky
a jeho epigonů.
A přece tomu, co je na Úprkově tradici pozitivní, zůstává Vašíček zcela
věrný: maluje život tohoto kraje, skutečný dnešní život, vesnické vypará
děné slečny, ženu na byciklu, jak jede do práce, ženy na kukuřičném poli,
slunečnice a trávy a spleti zelených rostlin a světle žluté sluncejižní Mora
vy a zahrady a červené střechy a bílé zdi.
Anebo zradil snad Vašíček tradici zdejšího lidového umění ajeho cítění?
Ne. Pro postoj k folklóru dává tradice moravského umění dvojí příklad:
Folklór je možno aranžovat, omalovávat, omílat, učinit ho předmětem po
pisujícího umění, jak to dělal Úprka v slabší části svého díla a po něm zá
stupy průměrných malířů, anebo je možno, jak to učinil Janáček, to nej
podstatnější z folklórní tvorby převzít, přetavit a učinit součástí vlastního
autorského cítění, vidění, slyšení, součástí celého svého moderního estetic
kého názoru, kterým je pak možno zmocňovat se jakéhokoli tématu. Ba
revnost krojových výšivek se pak přestěhuje z malířova modelu do spektra
malířových očí; to je smysl pokrokového vývoje této moravské tradice.
Vladimír Vašíček tento vývojový smysl chápe. Je věrný svému kraji, ale
je věrný i modernímu výtvarnému názoru. Nemíní zradit jedno pro druhé.
A právě proto má jeho dílo nikoli místní, ale celonárodní význam. Zpro
středkovává našemu soudobému malířství divokou slunečnou barevnost, v
jaké po staletí viděly svůj kraj vznícené oči Moravských Slováků.

Ze stati Milana Kundery “Svatobořice a tak dál...”, která vyšla v týdení
ku Kultura 7. prosince 1961.

Vladimír Vašíček: Melodie v modrém, olej, plátno 1967
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Stínová česká hudba 1968 — 1989
Jaroslav Smolka, Praha

Označení "stínová” se u nás začalo používat nejdřív pro literaturu. Míní
se tím tvorba, jež byla ve stínu oficiální produkce a v nelibosti vládnoucí
kulturní politiky. Tento výměr se dobře hodí i na významnou část české hu
dební tvorby z vymezeného období. Táké tady vznikla četná díla z odporu
proti vládnoucí ideologii, politice a estetice, vyjadřovala odpor k srpnové
okupaci, oslavovala étos oběti Jana Palacha i další ideje resistence. A by
ly tu i celé estetické programy, slohové tendence a také osobnosti, jejichž
veškerá tvorba byla mocensky potlačována. Stínové hudby vzniklo mnoho;
proto si zde kladu některá zásadní omezení. Nebudu se zabývat populární
mi písničkami, jež jsou specifickým slovesně-hudebním útvarem (zvláštní
studii by mu měl věnovat někdo z příslušných odborníků), mohu operovat
jen s informacemi o skladbách, jaké jsem porůznu získal vlastním průzku
mem. A omezení pro muzikologa nejtíživější: zdaleka ne vše, o čem tu pí
ši, jsem mohl slyšet nebo aspoň číst v partituře. Proto nebylo možné založit
tuto studii plně na kritických soudech; je to jen pokus o první souhrnnou in
formaci a o celkové nastínění problematiky.
Pro pochopení situace v české hudbě roku 1968 a směru represivních
opatření, jimiž byla nová tvorba po nástupu Husákovy mocenské garni
tury postihována, je nutno aspoň stručně načrtnout předchozí vývoj.
Velmi tuhá represe tu ovšem existovala už od sklonku 40. let. Mnohem
víc než zákazy některých děl či vylučování tvůrčích osobností ze skladatelské obce působil nátlak, aby autoři komponovali v mezích oficiál
ních ideových a slohových požadavků. Ty vycházely z nedávno předtím
přijatých usnesení sovětské komunistické strany o hudbě: vedle prefero
vané politické programovosti přikazovaly jednoduché, snadno srozu
mitelné hudební vyjadřování, opřené o sloh mistrů minulého století
a tradici lidové hudby. Takové omezení odpuzovalo mnohé, ale nestálo
diametrálně v protikladu k tomu, co se dotud u nás dálo: k hudební dik
ci Smetanově a Dvořákově se krátce předtím vracela tvorba protinacis
tická, i ta jež adorovala vítězství; také kořeny navazování na lidovou
píseň byly v české hudbě živé. Právě tento moment umožnil i skladate
lům, kteří stáli v hlubokém vnitřním odporu proti komunistickému dik
tátu, se ctí publikovat nové skladby, aniž narazili. Bolestný byl ovšem
onen ideový nátlak, stíhající myšlenkové souvislosti s jinými ideologie
mi či filosofiemi, než byla ona oficiální, a dále ostré tažení proti spřízně
ní s hudební poetikou a slohem meziválečné avantgardy. Onu slohovou
bariéru protrhlo odvolání sovětského usnesení o hudbě z roku 1958; zá
vory ideologických a filosofických tabu byly otvírány v procesu všeo
becného tání, který nezadržitelně probíhal od sklonku 50. let a vyvrcho
lil v obrodném dění jara 1968. Byly tu však přelomové tvůrčí činy,
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jež tento proces dynamizovaly a urychlovaly: Vokální symfonie Vladimí
ra Sommera, jejíž uvedení bylo čtyři roky zakazováno, ale když r. 1962
zazněla, zapůsobila jako jednoznačně směrující hodnota; už dřív se cíti
la protioficiální filosofická hloubka skladeb Miloslava Kabeláče zejmé
na počínaje Mystériem času (1957), z katolického duchovního osvětí
rostoucí tvorby Jana Hanuše a Petra Ebena, existenciálním humanis
mem prodchnutého symfonického obrazu Pěna Svatopluka Havelky
(1965) aj.
V tomto rámci se také zrodila česká Nová hudba a v průběhu první
poloviny 60. let se plně prosadila. Bylo to ve společenském klimatu už
sice mírnějším, ale zpočátku měla pozici ještě nevítanějšího under
groundu, než následovnictví meziválečné avantgardy v 50. letech. Mělo
to pozadí vkusové (ač bylo sovětské usnesení o hudbě dávno odvoláno,
českoslovenští straničtí, státní i skladatelští mocipáni jeho jen málo
modifikované zásady vyznávali dál), i ideologické: literární a filosofické
souvislosti české Nové hudby vedly od začátku vstříc okruhům vlád
noucí moci nepřátelským, prohibitním či aspoň nevítaným. Startem do
mácí Nové hudby v Praze byla zjara 1960 Čtyři malá hlasová cvičení na
texty Franze Kafky od Jana Klusáka, řada jejích děl se snoubí s poezií
Holanovou a Skácelovou, s biblickými texty a příměry. Od začátku se
tak vřadila do celkového proudu humanizační a široké myšlenkové ob
zory otvírající aktivity, jímž žila česká hudba v posledních letech a měsí
cích před jarem 1968.
Byla to ostatně aktivizace v českém veřejném životě všeobecná a v kul
tuře zvlášť bouřlivá. Radost ze světlých demokratických perspektiv se
dostavila až s obrodným procesem. Předtím sílilo a převládalo rozhoř
čení nad tajenými deformacemi, justičními vraždami a ostatním bezprá
vím, podmračný patos zvedajícího se odporu i etické apely. Z této atmo
sféry vyrůstá většina významných děl, jež poprvé zazněla a setkala se
s příznivou posluchačskou i kritickou odezvou na jaře 1968 i pak v prv
ních koncertních sezónách po srpnu. Ona spřízněnost základních výra
zů odporu a odvolávání se k lidsky všeplatným morálním zásadám, jaké
byly vysloveny tvorbou z předjarních měsíců, zapůsobily i po srpnu
s plnou živostí a aktuálností. Převládala tu díla, jejichž poselství a mo
rální apely byly prostředkovány biblickými či jinými dávnými křesťan
skými postuláty: M. Kabeláče 7. symfonie na skladatelův text podle slov
evangelia a Zjevení sv. Jana (1967-68) — v jak novém světle tu např. za
znělo místo se slovy “Smrt za pravdu, smrt za lidskost, za lidství, za lidi,
smrt za světlo lidí — za život!” —, Miloše Ištvana Zaklínání času pro
symfonický orchestr a dva recitátory na slova O. Mikuláška, českého
anonyma a bible (1967), Requiem Luboše Fišera pro sóla, sbor a orchestr
(1968, dokončeno před okupací) s kontrastujícími scénami zoufalých
proseb a bezohledného náporu a Aloise Piňose Gesta Machabeorum,
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koncert pro sbor s instrumentálním souborem na slova bible o stateč
nosti národa, který se dokázal ubránit mnohonásobné přesile nepřátel
(1967). Zaznělo tu velké Te Deum Pavla Bořkovce (1965, nahrál rozhlas
1969), dvě soudobě pojatá Stabat mater oratorní od Ivo Jiráska a pro
mužský sbor od Ivany Loudové (obě 1965). Toho léta pracoval Jan Klusák na elektronickém motetu O sacrum convivium na text o utrpení, prá
vě 21. srpna 1968 dokončil Zdeněk Lukáš Modlitbu pro smíšený sbor,
varhany a bicí nástroje na texty ghanských křesťanů. Ve všech těchto dí
lech se pociťoval náboj aktuální interpretace zvolených námětů: jsou to
především výpovědi o této době, výraz jejích zápasů, protestů, požadav
ků, etických ideálů. To platí i o významné symfonické skladbě, veřej
ností přijímané jako duchovně pojatá odpověď na okupaci: Petra Ebena
symfonické větě pro tři trubky a orchestr Vox clamantis, pracující s me
lodickými prvky chorálu Hospodine, pomiluj ny a vrcholící jeho plným
citátem; autor mne však ujistil, že ji zásadně koncipoval už před srpnem
1968. Přesto však v dané situaci nebylo lze tuto hudbu neslyšet jako ob
raz volání zrazeného a napadeného národa. Také vlastenecké skladby
se nyní často vztahují k dramatickým událostem srpna 1968. Když Jan
Kapr charakterizoval na podzim 1969 práci na své 7. symfonii Krajina
dětství, začaté zjara 1968, vzpomínal, jak dramatické události srpna onu
intenzitu vlasteneckého prožitku “ještě víc podněcovaly”. Dobově
aktuální význam se konstatuje i u tradičněji koncipovaného Českého
triptychu pro orchestr Jana Kasala. Zvláštní hořce ironické vidění prob
lému vlastenectví v komplikované situaci před srpnem se krystalizovalo
v nakonec nedokončeném projektu symfonické básně Jana Klusáka
Zemský ráj to na pohled s podtitulem “Rekviem za národ”, založené na
práci s transformovaným materiálem hudby Bedřicha Smetany. Jako
v dané době politicky aktuální byly přijímány i hudební reflexe literár
ního odkazu Franze Kafky, který byl konzervativními komunistickými
ideology zatracován zvlášť nenávistně. Tak se rozumělo Zbyňka Vostřá
ka Kantátě na text Franze Kafky — na úryvek “Ve velechrámu” z Pro
cesu (1964, prov. 1968) a po jednotlivých dílech postupně provozované
symfonické trilogii Františka Chauna Proměna, Zámek a Proces (196569). V tomto smyslu aktuální dobové výpovědi byla hudba, vytvořená
či koncipovaná u nás v měsících před srpnem a navozující takové ne
konformné politické asociace, přijímána i v zahraničí: jako umělecká
poselství, odrážející československé veřejné dění, se provozovala a byla
v různých zemích recipována výše zmíněná díla M. Kabeláče, P. Ebena,
F. Chauna. Pozoruhodným případem je v této souvislosti uvedení opery
Jiřího Smutného Noční rozhovor na slova “rozhlasového dialogu” Fried
richa Dürenmatta (mezi katem a k smrti odsouzeným svobodomyslným
spisovatelem v brutální diktatuře, 1966) ve Stuttgartu na rozhraní let
1968-69 jako výraz sympatií, kterých se Čechům a Slovákům ještě větší
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měrou dostává po vstupu armád Varšavské smlouvy (Kurt Honolka).
Také o jmenovaných skladbách platí, že převážně patří k opěrným pilí
řům české Nové hudby 60. let (Kabeláč, Ištvan, Piňos, Fišer, Kepr, Vo
střák) či využívají jejích podnětů a souvisí s její poetikou (Jirásek, Lou
dová, Eben, Smutný).
Mohutnou vlnu protestní tvůrčí aktivity českých skladatelů vyvolala
okupace Československa pěti armádami Varšavské smlouvy. Své rozhořčení a odmítavý postoj vyslovili hudebními díly četní skladatelé nej
různějších slohů a estetických programů i věkových vrstev. Světově pro
slulý představitel meziválečné avantgardy Alois Hába vyjádřil odpor
proti okupaci lapidárním imperativním apelem. Na začátku svého jubi
lejního op. 100, mužně odhodlané a sebevědomé Suity pro sólový bas
klarinet (1969) vepsal pod noty energického vstupního motivu (tak, ja
ko kdysi Beethoven své “Lebewohl!” nebo “Muss es sein? — Es muss
sein!”) slova “Jděte domů, sověti!”. Při stovkách provedení díla doma
i v zahraničí basklarinetista Josef Horák však už od premiéry v Praze
19. 11. 1969 nemohl verbální znění skladatelovy výzvy zveřejňovat.
Miloslav Kabeláč zůstal i po okupaci u biblického nadhledu a u dimen
ze základních pravd dlouhodobě platných. Přísnost a naléhavost svých
morálních apelů ještě posílil v 8. symfonii Antiphones pro soprán sólo,
smíšený sbor, bicí nástroje a varhany, op. 54 (1970). Je to pětivětý suges
tivní stavebný monolit na lapidární text starozákonního kategorického
etického varování “Mene tekel ufarsim” a chvály spravedlivých “amen,
hosanna, halelujah”. Nejen obecné a trvalé, ale i adresné a aktuální po
selství díla bylo v českém kulturním kontextu zcela zřejmé. A mocní se
jím právě cítili být potrefeni. Čtrnáct let nesmělo být provedeno. Až
v lednu 1984 je svým vlivem a smělostí prosadil na pořad abonentních
koncertů České filharmonie Václav Neumann a potvrdil sugestivitu
skladatelova poselství. Vydání nahrávky z těchto koncertů však bylo
zakázáno; mohla vyjít až v posledních měsících před sametovou revolu
cí, kdy už se cenzurní mechanismy moci prostřednictvím hudebních in
stitucí hroutily. Další velké Kabeláčovo dílo z let 1969-70 bylo závaž
ným vlasteneckým vyznáním: Efontibus bohemicis (Z českých letopisů),
konkrétní hudba, vytvořená ze zvuků zpěvu a mluvy, varhan a zvonu
Zikmund, op. 55. Skladatel tu při převaze poměrně prostých elektro
akustických operací podal s pravou oratorní šíří šest sugestivních hu
debních obrazů z českých dějin či z míst s nimi spjatých. Také společen
ské působení tohoto díla bylo mocensky potlačeno. Autor je sice podle
smlouvy, uzavřené ještě před nástupem Husákovy garnitury, dokončil
v rozhlasovém elektroakustickém studiu v Plzni, ale rozhlas je do vysí
lání nezařadil. Až po řadě let se konala zcela neoficiální premiéra prak
ticky jen pro zvané v pražském Divadle hudby, jinak jsme sije zcela “sa
mizdatově” jen přepisovali na kazety. Také v Brně vzniklo závažné
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elektroakustické dílo odbojné povahy — Miloslava Ištvana elektronická
hudba A vete morituri (1970). Pozoruhodný pomník demokratické poli
tické aktivitě jara 1968 vytvoril ještě téhož roku Alois Piňos v cyklu tří
klavírních skladeb nazvaném 231. Titul i převažující drsný výraz hudby
připomínají sdružení K-231 — organizaci bývalých politických vězňů,
odsouzených podle represívního paragrafu s tímto číslem a bijících se za
odčinění křivd a pluralitní demokracii. Číselný symbol 231 skladatel
promítl do intervalového složení hudebních struktur všech tří skladeb.
S ryze technickým výkladem o střídání postupů velké sekundy, malé
tercie a půltónu pak dílo mohlo znít a vyjít tiskem i na desce, když byl
zatajen pravý smysl pořádajícího číselného symbolu. Dvě závažná a po
měrně zřetelnými metaforami protest proti srpnové okupaci vyslovující
díla vytvořil Marek Kopelent. Od tohoto předního pražského tvůrce
Nové hudby se takové postoje očekávaly a někteří kritikové je po srpnu
hledali už ve skladbách, dokončených před okupací a brzy po ní provo
zovaných: v Zátiší pro komorní soubor (1968) či smíšeném sboru Mod
litba kamene na verše Vladimíra Holana (1968) a také v pozdější sklad
bě Křik z kříže pro klavír a orchestr (1970). Autor u těchto děl protioku
pační inspiraci a záměr popírá, poslední jmenovanou skladbu po premi
éře v Bratislavě dokonce přepracoval a přejmenoval mj. i proto, aby ne
navozovala nezamýšlené konotace. Na okupaci reagoval díly, jež vy
tvořil za stipendijního pobytu v Západním Berlíně roku 1969. První byl
Bludný hlas, multimediální kompozice pro herečku, instrumentální sou
bor, magnetofonový pás, světla a film. Za základ vokálního projevu he
rečky vzal úryvky z originálního řeckého textu Aischylovy hry: výkřiků,
výrazu zděšení, proseb k bohům o spravedlnost. Podporovaly a doplňo
valy jej sborové zpěvy a elektronické zvuky z magnetofonového pásku
i instrumentální hudba. Vedle světelných efektů, jež ostře odlišovaly
střídající se černé a bílé odění herečky, tu měly významnou úlohu filmo
vé záběry s různotvárně exponovaným ostnatým drátem, rukama svá
zanýma lanem a snažícíma se osvobodit, šmátrajícíma po oprýskané
zdi, vyčnívajícíma z kobky a držícíma se za mříže; drastickou významo
vou roli tu hrál i reflektor, jako při výslechu náhle rozsvícený publiku
do očí. Bludný hlas byl proveden 1970 v Západním Berlíně a znovu 1971
na festivalu v Royanu ve Francii, kde byl zvlášť úspěšný: autorovi tam
gratuloval mj. Georges Auric, o vyznění skladby informovala i Svobod
ná Evropa. Druhým takovým protestním dílem z roku 1969 byl smíšený
sbor Žaloby, komponovaný pro Nordeutscher Rundfunkchor. Zpěv tu
zdůrazňuje významy slov “lhář”, “lhát”, “syčák” aj., přednášených
v různých jazycích; v závěru zazní textová pointa “Vy přihlížíte smrti
člověka”. Dílem se vine i jiná významová rovina: tenor s neodbytně od
říkávaným frázovitým textem, který je po chvíli sarkasticky deformo
ván. Autor jej pro německou premiéru vzal z východoberlínského Neu
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es Deutschland — a za to jej ostře napadl levicově orientovaný kritik
Frankfurter Allgemeine R. Koch: obvinil dílo, že je “výplodem malo
buržoazní ideologie”. Doma ovšem tehdy ani jedno z těchto Kopelento
vých děl už provedeno být nemohlo. Poetika Nové hudby se výrazně
uplatnila i v dalších odbojně míněných skladbách. V rovině obecného
“kabeláčovsky” nadhledového etického apelu vyznívá Zdeňka Lukáše
smíšený sbor se sóly Iudica me Deus (1968); při cenzurně nepostižitel
ném latinském textu mohl dílo interpretovat po celá léta Kühnův smíše
ný sbor doma i v zahraničí s tím, že vyzdvihoval právě onu aktuálně
apelativní expresivitu jeho hudebního poselství. Takové společenské re
sonance žel nedosáhlo Lukášovo oratorium Adam a Eva na poému Karla
Šiktance, odvíjející se od přebásnění biblických východisek z knihy Ge
nesis (1969-70). Než mohlo být dílo provedeno, postihl je globální zákaz
Šiktancovy poezie. Neprovedeno zůstalo i další velké vokálně instru
mentální dílo — Karla Odstrčila České litanie pro sóla, smíšený dvojsbor a bicí nástroje na vlastní skladatelův text (srpen-říjen 1968). Bás
nickou a v některých částech i přednášecí formou litanií tu vyjádřil se
sugestivním básnivým i reflexívně filosofickým ponorem pocity bolesti,
ponížení, strachu i záblesky naděje. Jako symbol protestu a výmluvné
memento však promluvilo na koncertě Týdne nové tvorby v Praze (dále
jen TNT) 1970 varhanní dílo Karla Odstrčila Otisky v kameni (1968) —
cyklus šesti stručných skladeb, jejichž převažující drsný výraz zazněl ja
ko memento nad destrukcí trvalých hodnot, konkrétně nad výstřely ze
sovětských tanků poznamenanou fasádou Národního muzea v Praze.
I když tato významová konotace nemohla už být v programu koncertu
vytištěna, rozumělo se jí a premiéra i své aktuální poselství splnila.
Situace v prvních měsících po srpnu, kdy okupanti ani jejich domácí
agenti nemohli najít dost ochotných vykonavatelů své politiky, i pak
ještě v prvních letech Husákova režimu, který právě do uměleckých in
stitucí pronikal a ovládal je jen s obtížemi, vůbec umožnila provedení
řady protestních a rezistentních děl — v hudbě zejména takových, s ni
miž nebylo nutné zveřejňovat literární texty. Psané slovo totiž záhy za
čalo podléhat cenzuře — a tak bylo nutné vynechávat některé zvlášť vý
mluvné tituly, dedikace, motta a programové výklady. Jejich aktuální
dosah to ztížilo, ale nezabránilo mu zcela: momentálně nezveřejnitelné
skutečnosti o dílech se rychle šířily od úst k ústům. Zejména stručnějších
symfonických skladeb se podařilo tímto způsobem uvést několik. Jana
Hanuše Štafeta (1968) zazněla v Praze před vánoci 1969 sice bez vysvět
lující dedikace “Věnováno rozhlasovým hlasatelům a technikům z květ
na 1945 a srpna 1968”, ale se zřetelným vědomím o myšlenkovém nábo
ji. Výrazově semknuté allegro zásadně vychází z hudební poetiky mezi
válečné avantgardy, zvláštní drsnosti a naléhavosti dosahuje i asimilací
některých postupů z výrazového arzenálu Nové hudby. Z obdobného
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slohového okruhu vyšel i Jindřich Feld v dramatické fantazii pro symfo
nický orchestr Srpnové dny z přelomu let 1968-69. S plným titulem byla
premiérována k prvnímu výročí okupace v australské Adelaidě, na
TNT 1970 už jen jako Dramatická fantazie a tak také vyšla 1971 tiskem.
Pozornému posluchači nemohl ujít kontrapunktický střet motivů z ú
ryvků sovětské a československé státní hymny ve středním dílu fantazie.
Dvě jednověté orchestrální skladby mají v titulu číslovku, připomínají
cí datum vpádu: Miroslava Klupáka Panychída 218 pro smyčcový or
chestr (1968), nahraná v plzeňském rozhlase, a Jana Kasala předehra
pro velký orchestr Kóta 218, dokončená na rozmezí let 1969-70.
Rozsáhlým dílem je čtyřvětá Hudba pro Prahu 1968, již vytvořil pod
bezprostředním dojmem okupace a obav o rodné město v USA působící
český skladatel Karel Husa. Střízlivě a se smyslem pro širokodechou
stavbu symfonického celku využité podněty Nové hudby se tu snoubí se
zvláštním smyslem pro monumentální klid. Zejména s ním tu vyznívají
citáty husitského chorálu ve tvaru známém ze Smetanovy Mé vlasti. Dí
lo získalo v USA i ostatním západním světě velkou popularitu a bylo
mnohokrát provozováno. U nás se šířilo jen “samizdatově” na kaze
tách a teprve 13. 2. 1990 zaznělo poprvé v Praze za řízení autora. V této
souvislosti je zajímavý i jinonárodní zahraniční výraz solidarity s námi
za okupace. Podobné tvůrčí aktivity rozvinul i další v USA působící čes
ký skladatel Václav Nelhýbel. Situaci v rodném Československu měl na
mysli už ve svém Symfonickém requiem (1965) pro orchestr s velkým
dechovým a bicím obsazením. Ve finální IV. větě Cantata tam přistupu
je k nástrojům zpěv sólového basu na latinský text od Venetia Fortunata (530-603) s “apoteózou člověka, na jehož hrobě vyrůstá krásná květi
na se sladkou vůní spravedlnosti”. Jak mi autor sdělil, “americké
obecenstvo v tom slyšelo apoteózu těch, kteří byli umlčeni nebo uvěz
něni nebo i popraveni”. Z bezprostřední inspirace událostmi roku 1968
v Československu i jinde ve světě vyrostla Nelhýbelova kantáta Sine
nomine, Alleluia — Amen pro sólový kvartet, smíšený sbor, velký decho
vý ansámbl a symfonický orchestr, premiérovaná právě v srpnu 1968
pěvci a instrumentalisty ze státu Illinois na biennale Mezinárodní
společnosti pro hudební výchovu v Dijonu ve Francii a častěji pak pro
vozovaná zejména na amerických univerzitách. Sbor tu v prvním dílu
deklamuje různá jména “utlačovaných a trpících... v rodné zemi” a ta
jsou “deformována v amorfní výkřiky brutálními zvuky orchestru”;
Alleluia ve střední části vyjadřuje “naději a víru ve vysvobození.
Orchestr se zuřivou intenzitou napadá tento symbol vysvobození, avšak
nepodaří se mu jej umlčet. Skladba končí tichým šepotem ‘Amen —
Budiž tomu tak’.” (Citováno podle skladatelova dopisu.) Švýcarský
dirigent a skladatelOtmar Nussio, když přijel v březnu 1969 koncertovat
do Bratislavy, uvedl se zdejším rozhlasovým orchastrem i vlastní Praž
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skou elegii, inspirovanou nedávnými událostmi. Skladba se však šíře ve
světovém symfonickém repertoáru neprosadila.
Zcela zvláštním hudebním vyjádřením opozičního politického stano
viska k posrpnové situaci a nástupu kolaborantského Husákova vedení
byl symfonický obraz Svatopluka Havelky Ernesto Che Quevara (1969).
Skladatel, do té doby vystupující i komponující jako demokratický ko
munista a zastánce humanistických ideálů tohoto hnutí, tu portrétem a
adorací čistého revolucionáře, sebeobětavého skutečného vůdce stráda
jícího lidu, postavil křivé zrcadlo zkorumpovaným strůjcům agrese i je
jich domácím vykonavatelům. K tomu vedla celá hudebně myšlenková
koncepce díla, takže i závěrečná frapantní citace refrénu Internacionály
zní jako varující výčitka domácí skutečnosti. Hned poté vytvořil Sva
topluk Havelka rozsáhlou baletní symfonii Pyrrhos (1970) na libreto
Vladimíra Vašuta, jež si sám upravil. Antický námět tu pojal aktualizo
vaně, ve vztahu k domácímu politickému dění — ovšem ve smyslu filo
sofického a etického zobecnění. Postavu Pyrrha pojal dvojjedině: nejen
jako symbol vítězství, jež ve svých důsledcích bylo vlastně prohrou, ale
jako hrdinu, který ač poražen, pozvedá se k dalšímu zápasu. Jen bez pů
vodních titulů, spolehlivě svědčících o živé inspiraci v okupačních udá
lostech, byla v Praze premiérována dvě závažná cyklická díla. Ze sloho
vého okruhu meziválečné avantgardy vyšel Lubor Bárta v třívěté 2. sym
fonii “Hořké léto” (1969). V rámci TNT 1970 byla premiérována pouze
jako 2. symfonie. Zvlášť programově výmluvná je tu střední věta Lar
ghetto, začínající tónomalebně drsným obrazem vojenského vpádu
s hudební stylizací střelby i rachotu tanků a vedoucí téměř plynule descencendentní stavebnou křivkou ke ztišenému výrazu deprese a zoufal
ství. Podobně jako toto dílo byl plným titulem jen časopisecky anoncován také Věroslava Neumanna I. smyčcový kvartet “1968”, kdežto
v programu premiéry v rámci TNT 1971 i v tisku partitury a na gramo
fonové desce byl titulován bez letopočtu. Také tady je střední ze tří vět
— tentokrát rychlá Toccata — integrálním obrazem dramatické situace
vojenského vpádu; finální Chorál charakterizuje naděje i beznaděj.
V Brně byla z velkých symfonických děl včas provedena ještě Pavla Sle
záka 2. symfonie “Padlým” pro orchestr a magnetofonový pás (1969).
Odrazem tragiky a bezpráví okupace — pravda neobvyklým a odleh
lým — měla být také opera Miroslava Hlaváče Inultus podle stejnojmen
né prózy ze Tří legend o krucifixu Julia Zeyera o utrpení bezprávného
a nevinně umučeného člověka. Její 3. obraz byl koncertně proveden
1970 v Praze a orchestrální suitu z opery nahrál plzeňský rozhlas. — Už
od dob předsmetanovských jsme měli v české sborové tvorbě čas od ča
su drobnější skladby, jež působily jako politické aktuality. Také bez
prostředně po okupaci 1968 vznikla taková díla. Jitka Snížková zhudeb
nila v cyklu mužských sborů Naše cesta výběr spontánně protestních
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textů, jimiž byly popsány pražské zdi po 21. srpnu; hned v prosinci dílo
premiéroval ve Smetanově síni sbor Křížkovský. Neproveden zůstal
Petra Pokorného Srpnový žalm pro mezzosoprán a komorní soubor
(únor-březen 1969) na slova z různých žalmových textů. Můj cyklus —
Jaroslav Smolka: Epigramy pro dětský sbor a klarinet (1968) — má sice
historické texty, výběr ze slavných Havlíčkových epigramů, ale trpkou
satiričnost některých z nich bylo možné hudebními prostředky aktuali
zovat: nejvýrazněji onen o ruských velmožích, jimž car dovoluje “míti
třeba tisíc duší, jenom žádný rozum”. Ke zpěvu sboru à la ruské táhlé
písně tu kontrapunktuje klarinet s melodií hymny SSSR. Nenašel jsem
sbormistra ochotného provozovat s dětmi takovou provokaci vůči oku
pantům — cyklus zůstal neproveden.
V rámci odbojné politické tvorby prvních pookupačních měsíců mají
významnou roli díla, jež byla bezprostřední reakcí na manifestační se
beobětování Jana Palacha v lednu 1969. Umělecky nejvýznamnější je
z nich kantáta Jana Nováka Ignis pro loanne Palach pro smíšený sbor
a orchestr (1969), vytvořená na skladatelův latinský text záhy poté, co
emigroval do Dánska. Základem díla je až anticky sošný homofonní
zpěv sboru, který předchází, střídá a prolíná pohyblivá figura fléten —
obraz zažíhaného a vzrůstajícího plamene. Český tón sem občas vnášejí
smyčce s barvitými akordickými spoji à la Martinů a zejména na vrcho
lu kantiléna vysokých houslí s úryvkem ‘‘v sadě skví se jara květ, zem
ský ráj” ze státní hymny. Z tohoto jen málo proměňovaného minima
hudebně významových prvků je vystavěn jedinečně semknutý hudební
celek. Ke koncertu na památku Palachovy oběti ještě v lednu 1969 vzni
kla a zazněla tam dvě nová díla pro smyčcové kvarteto: tklivě bezpro
střední Tryzna za Jana Palacha od Josefa Berga a Aloise Piňose kon
strukčně důsledná zvuková struktura ve skladbě 16. leden 1969. Jednovětou kvartetní skladbu, věnovanou památce Jana Palacha, napsal rov
něž Karel Kupka s tím, že ji provede Ostravské kvarteto; nenašel jsem
však zprávu o tom, že by byla skutečně zazněla.
Několik skladeb patří do zde sledovaného rámce jen okrajově: jejich
hudba byla sice inspirována okupací a odporem národa k ní, ale autoři
nepromítli tyto momenty ani do titulu, ani do nějakého programového
výkladu k ní nebo podobně. Veřejně se při premiérách, uskutečněných
ještě do poloviny roku 1971, konstatovaly takové momenty u Josefa
Matěje 3. symfonie (Sinfonia drammatica, 1968-69), provedené v Praze
na TNT 1971, a u 4. symfonie (komorní, 1968) Vladimíra Soukupa, pre
miérované už v únoru 1969. Kritika vyzvedla v takové inspirační sou
vislosti “podivuhodně dramatickou hudbu volné věty”. Takové inspi
rační momenty nezveřejnil tehdy, ale až k připravovanému dnešnímu
provedení Zdeněk Šesták o své 2. symfonii (1968-70). Byl to skladatelův
zážitek z jízdy autobusem z Prahy do Litoměřic 21. srpna ráno s pohle
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dem na kolony okupantských tanků, řítících se v protisměru, s kontro
lami sovětských vojenských hlídek, hledajících “kontrarevolucionáře”,
s poslechem alarmujícího vysílání pražského rozhlasu a zpěvem státní
hymny sborem cestujících, kteří se navzájem neznali, ale cítili v dané
chvíli totéž; proto se také ve finální passacaglii ozvou názvuky na Kde
domov můj. Při premiéře v lednu 1973 skladatel nezveřejnil ani původně
zamýšlené motto z Františka Halase “Pták zpěv, pták prostor, pták
svoboda. Závidím...”. Nic z toho není ani v tisku partitury z roku 1976.
Lze mít za to, že děl, na něž inspiračně působily skutečnosti z námi sle
dovaného okruhu, i když to autoři nemanifestovali, vzniklo ještě mno
hem víc.
Nastíněný obraz bychom mohli doplnit i množstvím dalších děl,
v nichž sice nejsou bezprostředně čitelné myšlenky odporu a pro
testu proti okupaci, ale jež rezonují s atmosférou a ideově nekonform
ním prouděním doby. Patří sem skladby, inspirované dávnými myšlen
kovými poselstvími bible, jako je Jana Hanuše Poselství pro smíšený
sbor, komorní soubor a magnetofonový pás na slova Písma a Kamila
Bednáře (1969), Miloslava Ištvana komorní kantáta Já Jákob (1968), tak
zapůsobila i Petra Ebena Missa Adventus et Quadragesimae pro mužský
sbor a varhany, když ji provedl na Pražský mužský sbor právě zcivilně
ný AUS (1970), či Jana Málka Ex libropsalmorum pro alt a komorní sou
bor, který bratislavský kritik vydával za výraz aktuálních idejí (1969,
skladatel mi však sdělil, že žádné okupací inspirované dílo nenapsal);
Františka Emmerta Requiem (1969). Silné asociativní vztahy k nedáv
ným událostem vyvolával i sugestivní obraz zmaru pradávné civilizace,
jakým byl Luboše Fišera vokálně instrumentální Nářek nad zkázou měs
ta Ur(1970), Žádost o popravu na. text Josefa Podaného (1968), Crux pro
sólové housle, 7 tympánů a 7 zvonů (1971); filosoficky vyhraněná velká
díla jako byla Miroslava Klegy Výpověď osamělého pěšáka (1968) či zá
roveň myslitelská i oslavná symfonie Aloise Piňose Apollo XI (1970), dá
le reflexívní výrazy smutku a deprese jako Jarmila Burghausera Stanze
dell´ ansieta e speranza (Pokoje úzkosti a naděje) pro 6 nástrojů (1971) či
Petra Pokorného Nacházení těžiště smutku pro sólový basetový roh
(1969) aj.
O tom, jak silně působil v české hudbě šok srpnové okupace a jak
spontánně se cítila její tragičnost, svědčí i skladby autorů, kteří záhy po
té nabrali s postupem nerovného politického boje v okupované zemi
a KSČ nový vítr, přihlásili se k politice husákovského vedení, přijali
funkce v novém skladatelském svazu aj., k čemuž museli přejít morální
Rubikon schválení okupace. Ve většině případů tito autoři popřeli své
původní postoje i pozdější aktivisticky angažovanou tvorbou. Pokud
původně zvolili pro své skladby, jež měly po okupaci odrážet aktuální
skutečnosti, opatrně názvy dostatečně obecné a víceznačné, stačilo jim,
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že se už záhy k jejich původnímu významu neznali. To platí o skladbách
De profundis pro varhany Josefa Ceremugy (1969), Ctirada Kohoutka
Panychida (letní noci 1968-69) a Teatro del mondo (1970; už 1971 kom
ponoval pro konformně angažovanou skladatelskou soutěž, již vyhlási
lo MK ČSR a Čs. rozhlas k adoraci 50. výročí KSČ, Slavnostní prolog),
Arnošta Parsche Musica concertante con ommagio (1970). JiříPauer k své
Panychidě pro orchestr (1969) dodatečně přidal dedikaci památce dcery
významného komorního hráče, která si vzala život (a 1971 už oslavoval
výročí KSČ předehrou Canto festivo, odměněnou ve zmíněné soutěži I.
cenou); Václav Felix k své Sonatě da requiem pro lesní roh či basklarinet
a klavír (1969) připsal dedikaci památce otce a prý i Josefa Boháče sym
fonický Fragment (1969) původně vyvěral z námi sledovaných inspirač
ních zdrojů. Ivan Jirko nechal v březnu 1969 časopisecky zveřejnit zprá
vu o dokončení orchestrální Rapsodie 1968, ale po nástupu Husákova
vedení už ji provozovat nedal. Všechny ty změny původního významu
a myšlenkového poslání byly provedeny proto, aby autoři mohli bez ob
tíží zaujmout lukrativní mocenské funkce v novém svazu a dalších in
stitucích a také proto, aby program, mířící proti právě platné oficiální
linii, nevyřadil skladby z hudebního provozu. To první se jim všem po
dařilo, druhé nikomu z nich: ač ty skladby měly plnou šanci, všechny za
padly jako šedý průměr.
Odbojnou tvorbu, otevřeně reagující na okupaci a násilné potlačení
obrodného procesu, bylo možné veřejně uplatňovat asi do poloviny ro
ku 1971 — byť od dubna 1969 se stále většími obtížemi, jak si kolaborantský režim budoval své cenzurní systémy, dosazoval své lidi do čela
hudebních institucí, jak se ujal své činnosti nový aparát ministerstva
kultury i funkcionáři nového SČSKU. Od této doby nastala bezohledná
represe většiny umělecky významných českých skladatelských profesio
nálů. Dále se oficiálně preferovala jen tvorba členů nového svazu, státní
hudební instituce směly dlouho provozovat ze současné tvorby jen je
jich skladby. A noví členové se přijímali jen pozvolna. Až v druhé polo
vině 70. let se začali hrát opět tu a tam ve skromné míře nečlenové a až
v průběhu 80. let byli postupně do SČSKUzváni skladatelé dříve pro
skribovaní a přestávala platit nejkrutější omezení (přičemž priorita
skladeb funkcionářů nepřestala až do sametové revoluce). Není úkolem
tohoto textu sledovat mechanizmy represí. Jen stručně připomeňme, co
jimi bylo postihováno nejvíc. Na prvním místě to byla Nová hudba. Ne
žádoucí byl její sloh i estetický program a navíc velká většina jejích
představitelů nebyla vítána pro svou politickou nekonformitu. Na tvor
bě těch několika málo, kdo se dostali do členské základny v začátcích
SČSKU je patrné, jaké i slohové kompromisy poté pod tlakem poža
davků “socialistického realismu” podstoupili. Z čelných osobností No
vé hudby byli postihováni i ti, jejichž veřejně provozovaná tvorba nemě
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la vůbec aktuálně politický charakter, kteří směřovali k nadčasovým
výpovědím, jako např. Zbyněk Vostřák či Jan Klusák, přísné represe stí
haly díla Miloslava Kabeláče, Jana Kapra, Marka Kopelenta, Aloise Piňose, nějakou dobu i Miloslava Ištvana a dalších. Dokud nebyli postup
ně přijati do SČSKU, byli zakazováni i skladatelé, vycházející ze slohu
meziválečné avantgardy a mísící jej popř. s novějšími podněty jako Kle
ment Slavický, Jan Hanuš, Svatopluk Havelka, Luboš Fišer a četní další.
A velmi přísně byla zakázána hudba žijících emigrantů. Nesnadné bylo
postavení církevní hudby, jež sice v rámci politiky Národní fronty
a státního dohledu nad církvemi nebyla na indexu, ale tiskem se nevydá
vala a zakazovalo se hostování sborů jednotlivých chrámů v jiných kostelích, takže dosah každého nastudování byl malý. A horliví funkcio
náři v řadě míst zakazovali i provozování skladeb původně chrámových
— soudobých i historických — ve světském prostředí. Taková omezení
se týkala i nejvýznamnějších tvůrců chrámové hudby, jakými byli z žijí
cích českých skladatelů např. Jan Hanuš a Petr Eben i poté, co byli přija
ti do SČSKU. Cenzurně se stíhaly skladby na texty zapovězených bás
níků. Příklad za všechny: Jan Skácel. Komponovali na něj nejdříve Mo
ravané, Alois Piňos Čtyři lyrické skici s recitací (1969) a Miloslav Ištvan
písně Smuténka s klavírem a magnetofonovým pásem (1970); skladby
na jeho verše mohli ještě zveřejnit. Můj cyklus 6 písní s klavírem na Ská
celovy verše — Jaroslav Smolka: Perspektivy, (1971) — programovaný
pěvcem Miroslavem Frydlewiczem pro písňový koncert Hudebního in
formačního střediska ČHF, už nově dosazení funkcionáři nepovolili.
Přepsal jsem jej tedy pro basklarinet a klavír a tak jej s titulem Sei poemi
per I due Boemi hráli Josef Horák a Ema Kovárnová víc než stokrát do
ma a několikrát i v zahraničí. Když začal Skácel znovu publikovat, za
dal jsem cyklus roku 1981 v původní písňové podobě do svazu k provo
zování, ale vokální komise jej opět odmítla s poukazem na nepřístup
nost Skácelových básní; jinde už se mohl zveřejňovat, v SČSKU stále
ještě ne. Tuhé závory zákazů na jednotlivé skladatelské osobnosti se tu
a tam pootevíraly. Někdy měli odvahu interpreti a zařadili na program
skladby nedoporučovaných autorů (krajní příklad úspěchu: Gidon
Kremer prosadil na svůj pražský koncert Crux Luboše Fišera vzdor zá
kazu O. Flosmana jako dramaturga Pragokoncertu — to byl krásný
příklad internacionální solidarity svobodomyslných demokratických
umělců proti svévoli vykonavatelů despotické diktatury); vzácně při
pustil některou skladbu ostře sledovaného nečlena na svůj koncert
SČSKU. Když však takové dílo vyniklo a ukázalo se být mimořádně
hlubinnou výpovědí, jako např. 3. smyčcový kvartet Jana Klusáka
(1975, premiéra až 1979), nebo vzbudilo zvláštní zájem a nadšení publi
ka, jako Hrátky pro saxofon a orchestr Marka Kopelenta (1975, premi
éra až 1980), byla tvorba těchto skladatelů zase nadlouho ponořena do
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stínu. Teprve asi od poloviny 80. let se situace v některých ohledech za
čala lepšit.
Za těchto podmínek byly ovšem možnosti pro nekonformně vypoví
dající tvorbu zvlášť svízelné. Proto se počet takových děl omezil; ne
přestala však vznikat nikdy. Ve smyslu návaznosti na skladatelova
předchozí vlastenecky historizující díla. tak lze chápat dvojí pozdní Pro
měny chorálu Hospodine pomilujny (1978-79) Miloslava Kabeláče, op. 57
pro smíšený sbor a op. 58 pro klavír a orchestr, z nichž zatím jen druhé
dílo až začátkem roku 1989 zaznělo. Teprve 27. 3. 1990 byla premiéro
vána Kabeláčova Osudová dramata člověka, sonáta pro trubku, bicí, kla
vír a recitaci, op. 56 (1975-76), dílo sourodé zejména s jeho 7. symfonií
a vznášející obdobné filosofické otázky i etické apely. Do stínové pozice
zahnal režim oratorium Jana Hanuše Eccehomo, svědectví z konce věku
na texty Václava Renče a Františka Trtílka (1980), když je Václav Neu
mann s Českou filharmonií mohl provést jen ve Vídni (odtud je kupo
divu přenášel Čs. rozhlas), ale doma ne. Výrazný rezistentní náboj má
symfonická skladba Aloise Piňose České letokruhy (1973-74), pracující
s citáty nejstarších hudebních symbolů české státnosti a duchovních
zdrojů české hudby z děl Michny, Dvořáka, Janáčka i s číselnými sym
boly letopočtů národní historie dávné i nedávné; dílo končí obrazem
srpna 1968 s proměněným významem hudby ze vstupu Smetanova Vy
šehradu: její harfové akordy tu utonou ve špíně. Programové vztahy
k současnosti mají i skladby z elektroakustických cyklů Kontrapunkty
přírody (1978) a Panta rei (1984-85). K číselné symbolice data 21. 8. 68
se vrátil s důsledným konstrukčním uplatněním Marek Kopelent v Sym
fonii (1982); na místě kody první věty hudebně vyjádřil obraz pohřbu fi
losofa prof. Jana Patočky, prvního mluvčího Charty 77: vírem malého
bubnu je přehlušena hudba smutečního pochodu, jako tam ve skuteč
nosti smuteční obřad hřmotem najatých motocyklů. Je to tedy drsná
hudební paralela a pranýřování gesta nenávisti, jdoucí až za hrob. Jed
notlivé aktuálně konkretizující momenty uložil skladatel i do ronda pro
5 hráčů na bicí nástroje a magnetofonový pás Před příchodem roztomi
lých katů aneb Trojí klanění naději (1974) — přerušení zlého smíchu
z pásku šlehem bicích s významem: na každého dojde, sekera přetne
i smích —, do koncertu pro hoboj a komorní orchestr A few minutes with
an oboist (1972) — ironický kozáček s tleskáním doprovázejících hráčů
jako výsměch Rusům u nás i současné západní módě lidí bavících se
tehdy tancem kazačok aniž by si uvědomovali, jakým nebezpečím jsou
pro ně původní nositelé této plytké zábavy; do výkladu žalmového textu
ve smíšeném sboru Vacillatpes meus (1973) aj. Památku prof. Jana Pa
točky uctil rovněž Zdeněk Šesták v koncertu pro violu a orchestr Sokra
tovské meditace (1982); k současné situaci se vztahovaly i tituly a hudba
jeho houslového koncertu Sursum corda (1980), symfonické variační
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fresky Paměť (1983) aj. Význam obrazu bezútěšné situace v zemi má
Miloslava Ištvana Zatemněná krajina pro smyčcové kvarteto (1975);
zmarněná spravedlnost a etická odpovědnost je nejpříhodnější význa
movou konotací symfonické skladby Ivana Řezáče Anděl na smetišti
(1973), vztah k současnému dění má i myšlenkový postup, vyjádřený
názvy tří vět jeho 3. klavírního koncertu ISR (Introspekce, Spekulace,
Rezignace, 1973). Při těchto dílech se samozřejmě nabízí otázky, do jaké
míry se na veřejnosti mohlo uplatnit a prosadit jejich aktuální myšlen
kové poselství: kdy byl posluchač odkázán jen na vlastní intuici a schop
nost odvíjet řetěz svých hudebně významových asociací směrem, kte
rým je chtěl vést skladatel, a kdy mohl dostat i nějaké upřesňující pro
gramové informace. Možnosti byly případ od případu různé. Mohu to
doložit na příkladu svého viloncellového koncertu —Jaroslav Šmolka:
Jenom ne strach podle veršů Františka Halase (1979-80). Viloncello se
stalo výrazem pocitů člověka, překonávajícího za okupace strach; citá
ty husitské chorálové melodie Ten Pán velíť se nebáti před závěrem je
vyjádřeno nové sebevědomí člověka vnitřně neohroženého. Dílo přijal
k provedení Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s Milo
šem Sádlem, ale v dramaturgickém plánu figurovalo jen jako Koncert
pro viloncello a orchestr. Teprve v programu premiéry začátkem roku
1982 byl plný název podle Halase a ve výkladu díla vysvětlení, že posel
ství básně z roku 1938 je tu aktualizováno. Premiéru nahrál rozhlas, ale
dílo vysílal zase jen jako Koncert pro violoncello a orchestr — plný název
by prý byl tamní cenzurou neprošel. Zkrátka cesty k porozumění tako
výmto dílům byly ztíženy, ale ne znemožněny; především hudba sama
musela působit ve smyslu autorských poselství, neboť právě jí je vlastní
schopnost nonverbální komunikace.
Dvě výrazné otevřeně odbojné aktivity vznikly v posledních letech
před sametovou revolucí. Jana Klusáka mužský sbor s trubkami a tympány ad libitum Cechům na slova Václava z Michalovic od Svatopluka
Čecha začíná slovy “Povstaň národe” a promlouvá i dále řečí v současné
situaci plně aktuální. Už v květnu 1985 jej provedl pražský Hlahol za ří
zení Antonína Šídla. V USA působící Petr Kotík na sklonku 60. let vý
razný pražský protagonista Nové hudby, napsal Dopisy Olze na vybra
né texty z knihy Václava Havla pro 5 speakrů a komorní soubor (198889). Autor je provedl se svým americkým souborem S.E.M. Ensemble
a českými herci v Praze 8. a 9. 5. 1990.
I když režim výrazně zvýhodňoval a předcházel si nastupující skladatelskou generaci, přece i z ní vyšel vynikající tvůrce, který dokázal po
stavit sarkastické a varovné zrcadlo současné moci. Ivan Kurz v symfo
nické Nakloněné rovině (1979) navodil atmosféru lživé současnosti po
čínaje zkarikovanými fanfárami a vykreslil její cestu po šikmé ploše až
k obrazu zmaru v ohlušujícím řevu sirény v závěru. Odpovědí na tuto
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drsnou vizi jsou jeho skladby Vzlínání (1981) a Podobenství (1983), hle
dající východisko v etické obrodě a víře. Tyto skladby sice už nepatří
přímo do oblasti stínové, tj. rezistentní, ale znamenitě vystihují ideový
trend, patrný v posledních letech i u jiných čelných autorů, jako je Pro
feteia pro symfonický orchestr a dětský sbor Svatopluka Havelky
(1988), houslový koncert Cesta srdce (*1978) a symfonický cyklus podle
Saint-Exupéryho Země lidí (1979-83) Milana Slavického a četných ji
ných, předjímajících zejména etické ideály, jaké se v české společnosti
prosadily po sametové revoluci a které k ní předtím vedly.
Ne náhodou jsem v tomto přehledu stínové hudby uváděl díla, hraná
veřejně doma vedle těch, jež zazněla jen v zahraničí či nebyla provedena
vůbec. Jako tolikrát v minulosti i nyní byl netolerantní režim na hudbu
krátký a postihoval víc autory, než dosahy hudebních výpovědí. Tak se
stalo, že český hudební život byl ochuzen i o díla základního národního
významu a myšlenkovým posláním z hlediska režimu nezávadným. Tak
např. ne v Praze, ale v Mnichově byla uvedena tak jedinečná hudební
pragensie, jako je Jana Kapra 8. symfonie Pražské zvony (1977) pro vel
ké vokální a symfonické obsazení na texty k míru vyzývajících nápisů
na tělech zvonů z pražských chrámů; ne v Čechách, ale na festivalu Var
šavská jeseň se hrálo oratorium Marka Kopelenta Legenda (1981) na
texty historických svědectví o sv. Vojtěchovi, jedné z nejpozoruhodněj
ších postav nejstarších českých dějin, aj.
I když jsem tu mohl jmenovat četná díla i celé okruhy z tvorby let
1968-89, jež se ocitly ve stínové pozici — a z nich mnoho skladeb více či
méně vyhraněně odbojného a protestního charakteru —, není tato prá
ce jistě ani úplným, ani definitivně uspořádaným přehledem české hud
by této povahy. Chce být jen prvním upozorněním na důležitý soubor
tvůrčích aktivit, který významně spoluprofiloval celkovou tvář české
hudby posledního období a posílil její sociogenní působení. Pokud víte
o takových skladbách, které se mi nepodařilo zjistit, prosím o zprávu.
Ostatní muzikology vyzývám k další práci na tomto poli a zejména ape
luji na všechny, kdo spoluvytvářejí v institucích a tělesech jejich drama
turgickou tvář, aby v dnešních svobodných poměrech uváděli v maxi
mální míře tuto tvorbu do života: skladby odbojné, díla potlačovaných
autorů i Novou hudbu vůbec jako něco, co si naše publikum už téměř
odvyklo poslouchat a co je nezbytnou podmínkou pro to, aby se česká
hudební kultura znovu otevřela světu.

(Autor je si vědom, že jeho informace mohou být neúplné. Prosí proto čte
náře, pokud vědí o stínových kompozičních aktivitách v Československu
i v zahraničí, aby mu o nich laskavě podali zprávu na adresu:
Dr. J. Smolka, Nad Bertramkou 4, CS-150 00 Praha 5, Smíchov.)
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K.B. Jirák — 100 let
Ivan Medek, Vídeň

Pamatuji se na to velmi dobře. Někdy začátkem roku 1947, v zimě,
jsem v tramvaji před Národním divadlem potkal Karla Boleslava Jirá
ka, který mi řekl, že odjíždí z Československa do USA, kde má předná
šet na univerzitě v Chicagu. Pozvání Rooseveltovy koleje nebylo časově
omezeno, ale já a všichni, co jsme se tehdy aspoň trochu zabývali hud
bou, jsme věřili, že se přece jen snad časem podaří přesvědčit úřady, že
lidé jako on (nebo Martinu) by měli být v Praze, učit na konzervatoři a
otvírat oči nám mladým troubům, kteří jsme se vzájemně oslňovali ku
sými znalostmi, netušíce, že mnohdy objevujeme Ameriku. Věřil tomu
i K.B. Jirák.
O rok později jsem šel pěšky přes most u Národního divadla. Ze vzte
ku a bezmocnosti jsem si otloukal ruce o kamenné zábradlí. Tušil jsem
(věděl?), že to bude trvat dlouho. A pak jsem si najednou uvědomil, jak
je to dobře, že někteří z nejlepších Cechů a Slováků jsou venku, ve svo
bodném světě. Jak je to dobře nejen pro ně samotné (mnozí si zachráni
li život), ale i pro nás a pro naši budoucnost, bude-li někdy nějaká.
Více než dvacet let nato, v době již doznívajícího "pražského jara",
přijel K.B. Jirák do Prahy — o budoucnosti se už zase nedalo mluvit.
Vrátil se do Ameriky, do země, která mu dala, co doma mít nemohl —
svobodu, práci, jistotu existence i uznání. Zemřel v Chicagu 30. ledna
1972. Jeden z mnoha typických českých osudů.

** *
Karel Boleslav Jirák se narodil v Praze 23. ledna 1991. Přestože od mlá
dí inklinoval k hudbě, začal studovat práva a filosofii na Karlově universi
tě. Ve skladbě byl nejprve žákem Vítězslava Nováka v Praze, studia do
končil v roce 1912 u J.B. Foerstera ve Vídni. Z téhož roku pocházíjeho prv
ní opera Apolonius z Tyany. Již rok předtím začíná psát krátké, břitké a
jedovaté kritiky, podepisované KBJ — do české hudby vstupuje nová, ne
sporná osobnost. V roce 1915 (jako hotový právník) se stává dirigentem
opery v Hamburku, po převratu šéfem nejprve brněnské, pak ostravské
opery. V roce 1920 se vrací do Prahy. Učí skladbu na konzervatoři, je asis
tentem v Českéfilharmonii a dirigentem Hlaholu. Profesorem konzerva
toře a zároveň jedním z nejobávanějších hudebních kritiků je až do roku
1930, kdy je jmenován ředitelem hudebního vysílání Československého
rozhlasu. To byla tehdy v československém hudebním životěfunkce mimo
řádně významná. Rozhlas byl jediným masovým sdělovacím prostředkem
a K.B. Jirák měl možnost ovlivňovat a spoluvytvářet hudební vkus skuteč
ně širokých vrstev. Dělal to cílevědomě. Uměl si vybrat spolupracovníky,
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vyžadoval iniciativu, nesnášel nespolehlivost. K chybám, zejména opako
vaným, nebyl shovívavý. Netoleroval je ani za války. Protože nebyl ocho
ten uznat lajdáctví zaformu odboje, byl po roce 1945 nucen z rozhlasu ode
jít. Prý byl asociální.
Za Jirákova vedení mělo hudební vysílání Československého rozhlasu
vysokou úroveň, srovnatelnou se světovými stanicemi, a to i v obtížných
válečných letech.
Po nástupu do rozhlasu přestal učit ha konzervatoři a přestal také psát
hudební kritiky. Nejen proto, že mu nezbýval čas, ale především proto, že
nepovažoval za správné, aby jeden a týž člověk rozhodoval o tom, co se bu
de vysílat, a zároveň toto vysílání (nová díla i jejich interpretaci) v novi
nách posuzoval. Patřil ke generaci, kteráještě věděla, co je to inkompati
bilita veřejných funkcí v jedné osobě.
Od svých čtyřiadvaceti let Jirák dirigoval. Dirigováním se také až do ro
ku 1920 živil a vlastně nikdy dirigovat nepřestal — i v Americe byl nejen
profesorem skladby a teorie, ale také (a na tom si zakládal) dirigentem
Symfonického orchestru Rooseveltovy koleje v Chicagu. Vprvní republice
dirigoval pravidelně Symfonický orchestr Československého rozhlasu (je
hož profil spoluvytvářel) a Českou filharmonii, hostoval v Anglii, Francii,
Belgii, Holandsku, Německu, Rakousku, Polsku, Rumunsku, Jugoslávii,
Finsku a Rusku. Mnohé jeho interpretace jsou zaznamenány na gramofo
nových deskách. Jako dirigent byl věcný, spíš zdrženlivý. Dirigentské
hvězdy neměl rád a dával to najevo - což bylo součástí tehdy, ve dvacátých
a třicátých letech, dost rozšířeného názoru na interpretaci zejména nové
hudby: příliš osobní, emocionálnípřístup dirigenta nebyl žádoucí(Stravin
skýjej nenáviděl). Kritikové někdy vyčítali Jirákovi dirigentu i sklada
teli suchost — ve skutečnosti mu leckdo záviděl intelekt.
Intelekt, vyznačující se schopností analyzovat, rozpoznat skladatelův
záměr i odhadnout mezejeho talentu, to byl základní znak Jirákajako uči
tele. V letech 1920-1930 u něho m.j. vystudovali nebo se připravili k dal
šímu studiu Iša Krejčí, Miroslav Kabeláč, Klement Slavický i Jaroslav Je
žek — abych jmenovaljen nejznámější. Kromě nich celá generace sklada
telů jugoslávských, pro něž tehdy Praha představovala zdroj vzdělání i
dveře do Evropy. Kolik skladatelů vychoval K.B. Jirák za sedmnáct let
svého poválečného působení v Americe, lze jen těžko odhadnout. Ostatně
—podobnějako ve dvacátých a třicátých letech v předválečném Českoslo
vensku — ani v USA mu nešlo nikdy jen o to, vyškolit skladatele, ale vy
chovat kulturního člověka, který nechce hudbou prezentovat stálejen sám
sebe, nýbrž který ví, co hudba pro lidi může znamenat, a umíji vysoce pro
fesionálním způsobem posluchačům přibližovat.
Chce-li se dnes kdokoliv z česky mluvících laiků a adeptů hudby dozvě
dět něco podstatného o formální stránce hudby, sáhne bezpochyby po Jirá
kově Nauce o hudebních formách. (Máme-li od té doby něco lepšího, ne
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vím o tom — možná moje chyba.) Jirák byl uznávanou teoretickou a vě
deckou autoritou od svého mládí. V Americe byl redaktorem a kritikem
hudebních hesel nového slovníku pro univerzity a koleje. Jako brilantní or
ganizátor se zasloužil o založení americképobočky Společnosti pro soudo
bou hudbu a dva roky byl v Chicagu jejím předsedou. Mohli bychom ještě
dlouho pokračovat ve výčtu různých činností Karla Boleslava Jiráka, ale
nesmíme zapomenout, že tento muž byl především skladatel.
Říká se, že všechny základní směry, určující vývoj moderního umění, tj.
umění 20. století, se zformovaly do první světové války, nejpozději do dva
cátých let. Je-li to pravda, pak Jirák přinesl do české hudby to, co Hinde
mith do německé, aniž však Hindemitha napodoboval —stejnějako v mlá
dí nenapodoboval své veliké vzory Gustava Mahlera a Richarda Strausse.
O Hindemithovi ostatně nelze mluvit jako o Jirákově vzoru, šlo tu spíše o
souběžnost cest, příbuznost názoru, podobnost vztahu ke skladatelskému
řemeslu. Řemeslo totiž Jirák nejen dokonale ovládal, ale také ctil a vyža
doval. A to nejen od svých žáků, ale jako kritik prostě od každého. Tento
postoj nám snad pomůže vysvětlit, proč se Jirák pozastavuje nad tím, že
Janáček (jeho pravý opak) nepracuje tématicky a opomíjí kontrapunkt.
Sám záměrně ukázněný, zavrhoval vše, co považoval za vnější efekty, nej
důležitější pro něho byla formální dokonalost. Dlouho byl označován za
formalistu (v dobrém i špatném smyslu), byla mu upírána citovost (ostatně
ne zcela přesný pojem — co je “citového” na Bachovi?), ježprý se projevi
la až v jeho pozdních dílech.
S odstupem času se všejeví trochujinak. Proti subjektivistickému Suko
vi a egoisticky sebeironickému Novákovi, proti vlasteneckému patosu
mnoha svých vrstevníků i proti provokativní modernosti např. Mánesáků
je Jirák nesporně zdrženlivý. Přesto si však troufám tvrdit, že byl v podsta
tě melodik — víc než rytmik. A melodická invence je vždy spontánní, aťje
korigována více (Beethoven) či méně (Schubert). Jirák své “nápady” for
moval do pevných tvarů, z nichž chtěl vytvářet pevné stavby. Za mezníky
v jeho tvorbě lze považovat ve dvacátých létech vzniklá díla pro klavír (cy
klus Na rozhraní a Sonáta), violovou sonátu, dva kvartety, dechový kvin
tet a z orchestrálních skladeb kromě dvou symfonií zejména Předehru k
shakespearovské komedii. Po delší přestávce pak napsal, jakoby lehčí ru
kou, bez výrazového sebeomezování, aniž by však podstatně změnil styl,
další čtyři symfonie, klavírní koncert, houslovou rapsodii, Filharmonické
variace (zazní k jeho jubileu v lednu 1991 v cyklu Českéfilharmonie v Pra
ze), Requiem a řadu komorních a sólových skladeb. Významné místo v Ji
rákově tvorbě majípísňové cykly (celkem 100 písní), první vpravdě moder
ní, prokomponované a přesto pěveckou linii respektujícípísně v české hud
bě.
Do roku 1945 byl Jirák uznávaným skladatelem doma i v cizině. Po ro
ce 1945 a zejména po jeho odjezdu do USA se o něm v Čechách přestalo
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psát. Stal se pojmem pro hudbu americkou — napsal zde 36 nových skla
deb. Neníjediný, kdo se do československého kulturního života vrací až po
smrti. Možná, že nová generace bude v Jirákových skladbách slyšet víc
vroucnosti, než vnímali jeho současníci.

Česká literatura a literární věda v exilu
Antonín Měšťan, Freiburg

Zkušenosti s exilem mají Češi daleko menší než například Poláci ne
bo Rusové. Pobělohorská emigrace je pro nás časově velmi vzdálená.
Ve 20. století jsme měli nejdřív dvě významnější vlny politické emigrace
v době obou světových válek. Jak známo, v politické emigraci za čtyři
roky první světové války nevznikla žádná velká úroda české exilové lite
ratury. Zřejmě nepřeženu, když řeknu, že vlastně jen některé literární
texty Rudolfa Medka, Františka Langra a Jaroslava Haška se dají po
kládat za díla, která v tehdejším exilu — v Rusku — vznikla a byla vy
tištěna.
Po druhé světové válce vyjádřil celkem nepokrytě zklamání nad lite
rární produkcí české emigrace v letech 1939-1945 Václav Černý. Jeho
bilance ukázala, že v zahraničí (v Anglii) vyšlo za války jen několik hod
notných knih. Jaroslav Kunc sestavil v roce 1946 ve 2. dílu svého “Slov
níku soudobých českých spisovatelů” (na str. 966) seznam knih české
emigrace za války a uvedl tato díla: Viktor Fischl Evropské žalmy a Mrt
vá ves, František Gottlieb U děla na středním východě, Adolf Hoffmeis
ter Slepcova píšťalka, dále Chodí pešek okolo... a Zvířata jsou v kleci,
Egon Hostovský Listy z vyhnanství, dále Sedmkrát v hlavní úloze a
Úkryt, Ivan Jelínek Básně 1938-44, František Langer Děti a dýka, Emil
Synek Poslední kámen a České rozcestí.
Jde tedy o třináct knih exilové literatury z doby druhé světové války.
Tento seznam je možné rozšířit ještě o několik položek — tak František
Gottlieb vydal tehdy v Londýně sbírku básní Dvojí nástup, dále Jiří Mu
cha vydal v Londýně prózu Ugie a cesta na konec světa, Voskovec a We
rich napsali v Americe — a odtamtud vysílali—Nápisy na hrobech. I tak
dojdeme nanejvýš k počtu asi patnácti děl, která vznikla v exilu za druhé
světové války.
Tzv. poúnorová emigrační vlna

Další český politický exil začíná rokem 1948. Od listopadu 1989 se o
politickém exilu už sotva dá mluvit, takže protikomunistický politický
exil trval déle než jednačtyřicet let — byl tedy sedmkrát delší než proti
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nacistický exil za druhé světové války Kdybychom se dali svést aritme
tikou, pak by se dalo podle analogie s druhou světovou válkou očeká
vat, že exil z let 1948 až 1989 vyprodukuje asi 85 knih. Kolik knih však
skutečně bylo napsáno a vydáno v řadách českého politického exilu? Na
tuto otázku můžeme zatím odpovědět jen přibližně, protože nemáme
zcela spolehlivé bibliografické údaje o literární produkci našeho exilu.
Začněme z jiného konce. V roce 1948 a v několika dalších letech
uprchlo z Československa či legálně vycestovalo a odmítlo se vrátit ně
kolik významných českých literárních tvůrců. V Anglii zůstal po únoru
1948 Ivan Blatný, do Velké Británie emigroval v roce 1948 Bohuslav
Brouk, do Německa a pak do Francie odešel Jan Čep, na Západě zůstal
diplomat Ladislav Radimský (psal pod pseudonymem Petr Den), v roce
1949 legálně emigroval do Izraele Viktor Fischl, už v roce 1947 odešel
do Paříže Jindřich Heisler, v Norsku a pak v Americe žil Egon Hostovský, ve Španělsku žil Bohdan Chudoba, v Kanadě Jiří Škvor (básnic
kým jménem Pavel Javor), v Americe a pak v Anglii působil Ivan Jelí
nek, v Německu a Americe působil Jaroslav (Jára) Kohout, v Americe
Helena Koželuhová, v Mnichově Antonín Kratochvil, z válečného exilu
v Británii se po roce 1945 nevrátil Josef Lederer, z Paříže se po únoru
1948 nevrátil František Listopad (vlastním jménem Jiří Synek; už dese
tiletí působí v Lisabonu), v Kanadě a v Americe žil Zdeněk Němeček, v
Německu a pak v Americe působil Ferdinand Peroutka, v Americe žila
Milada Součková, v Německu působil Vladimír Štědrý, ve Švédsku a
pak v Americe žil Robert Vlach, v Americe Jiří Voskovec. Ačkoli se čas
to soudí, že tak zvaná poúnorová vlna české emigrace neměla mezi se
bou mnoho literárně činných osobností, jistě stačí tento letmý výčet asi
dvou desítek jmen jako důkaz, že v 50. a 60. letech měla česká exilová li
teratura dostatečnou základnu pokud jde o počet spisovatelů. V exilu
ostatně začali psát další autoři — tak např. v Německu Gertruda Goepfertová-Gruberová, v Římě Pavel Želivan (vlastním jménem Karel Vrá
na), v Německu a pak v USA Jiří Kovtun a několik dalších.
Literární věda a literární historie měla v exilu také své zástupce.
V Americe se i nadále českými náměty zabýval Roman Jakobson, tam
též působí René Wellek (který se nevrátil z válečné emigrace), zato se od
českých témat vzdálil Jiří Pistorius. Jako literární historik působí Jiří
(George) Gibian. Literárněvědné práce psala Milada Součková, která
působila jako profesorka slavistiky v Bostonu. Převážně jazykovědný
mi otázkami se zabývali Jindřich (Henry) Kučera a Ladislav Matějka.
Kdybychom měli udělat i jen zběžnou bilanci literárního působení
tzv. poúnorové vlny české emigrace, pak bychom museli především
konstatovat, že koncem 40. let a v 50. letech bylo velmi obtížné vydávat
česky psaná literární díla: chyběly finanční prostředky, nakladatelství,
tiskárny, knihkupectví — a také čtenáři, ochotní a schopní české exilové

137

knihy kupovat. Rovněž životní osudy exilových autorů nebyly jedno
duché. Brzy poté, co Ivan Blatný zůstal v exilu v Británii, byl hospitali
zován v ústavu pro duševně choré. Ačkoli patřil jako jeden z prvních
k vlně poúnorové emigrace, vyšla jeho první kniha v exilu teprve v roce
1979 (básnická sbírka Stará bydliště). Surrealista Jindřich Heisler žil
v Paříži od roku 1947 a tam také v roce 1953 zemřel. Jedinou jeho exilo
vou knihu uspořádala z pozůstalosti Věra Linhartová teprve v roce
1977 pod názvem Aniž by nastal viditelný pohyb. Bohuslav Brouk sice
psal v exilu české básně, ty však dosud nevyšly. Jiří Voskovec se jako
český autor po roce 1948 odmlčel — teprve v roce 1977 napsal za setkání
ve Vídni společně s Janem Werichem memoárovou causerii “Relativně
vzato...”, text s ním namluvil na pásek a stejnojmenná gramofonová
deska vyšla pak v roce 1975 v New Yorku. Jan Čep pracoval do roku
1954 v mnichovské redakci Svobodné Evropy, kde k jeho úkolům patři
lo psát fejetony a eseje pro rozhlasové vysílání do Československa. Část
těchto textů pak v Římě a v Lundu vyšla tiskem. Jinak vydal několik
drobných próz (např. Cikáni, Mnichov 1953) a vyšla také vzpomínková
kniha Sestra úzkost (Řím 1976) sestavená z jeho textů. Také Petr Den
(tj. Ladislav Radimský) psal hlavně eseje (z části uveřejňoval ve svém
časopise Perspektivy, 1961-63). Viktor Fischl, který byl izraelským vel
vyslancem v několika státech, se vrátil k vydávání svých česky psaných
textů až v roce 1975 — ačkoli patří “fyzicky” k poúnorové vlně emigra
ce, publikovat začal vlastně až zároveň s tzv. posrpnovou emigrační vl
nou. Egon Hostovský uveřejnil v roce 1956 prózu Nezvěstný, poté v roce
1958 prózy Půlnočnípacient a Dobročinný večírek a v roce 1964 Tři noci.
V Praze mu vyšlo v r. 1969 Všeobecné spiknutí (poté v Torontu, 1973)
drama Osvoboditel se vrací vyšlo v r. 1972 (v Kolíně n.R.). Jeho neobyčej
ně zajímavé vzpomínky Literární dobrodružství českého spisovatele v cizině
vyšly v roce 1966 v Torontu. Pavel Javor, který před odchodem z vlasti
psal pod vlastním jménem Jiří Škvor, vydal v exilu od roku 1951 na 15
svazečků veršů. Básně vydával v exilu také Ivan Jelínek — od roku 1956
pět básnických knih. Komik Jára Kohout psal texty pro české vysílání
pařížského rozhlasu a pak denně texty pro Svobodnou Evropu — kro
mě toho vydal od roku 1950 tři knížky humoristických próz. Historik
Bohdan Chudoba (1900-1982) stačil vydat v exilu jen dvě kratší prózy
— několik historických románů a básnických sbírek zůstalo v rukopise.
Dcera spisovatelky Heleny Čapkové Helena Koželuhová napsala vzpo
mínky na své strýce Josefa a Karla Čapka, které vyšly pod názvem Čap
ci očima rodiny v Hamburku v letech 1961-62. Antonín Kratochvil vydal
— vedle jedné prózy v roce 1959 a básnické sbírky v roce 1979 — něko
lik knih esejů a monografie Žaluji (1975-77) a Oheň baroka (1984) jakož
i antologii Básníci ve stínu šibenice (1976). Josef Lederer patřil k těm
emigrantům, kteří se po roce 1945 nevrátili do vlasti — měl by tedy být
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počítán mezi emigranty “předúnorové”. Jeho básnická sbírka Sopka is
landská a jiné verše vyšla však teprve v roce 1973 v Kolíně n.R., takže se
svým dílem přiřadil vlastně až k posrpnové emigraci. František Listo
pad vydal od roku 1955 jednu knihu próz a tři knihy básní. Zdeněk Ně
meček vydal v letech 1954 až 1957 celkem čtyři knihy próz (posmrtně
vyšla další kniha v roce 1975). Milada Součková, která ve vlasti profilo
vala zejména jako autorka psychologických próz, psala v exilu přede
vším básně — od roku 1957 vydala pět knih veršů. Bojovný novinář
Ferdinand Peroutka vydal r. 1976 prózu Oblak a valčík a v roce 1980
vyšla posmrtně jeho próza Pozdější život Panny, domýšlející život Jo
hanky z Arku v případě, že nebyla popravena. Vladimír Štědrý stačil vy
dat tři knihy povídek a Robert Vlach uveřejnil od roku 1950 na patnáct
knih básní, povídek a pohádek.
Poúnorová emigrace má tedy na svém kontě asi 80 knižních publikací
beletristické a esejistické tvorby. Příspěvky v exilových časopisech do
sahují ovšem počtu několika set. Bilanci prvních dvaceti let literární čin
nosti protikomunistického exilu vydal pod názvem “Bibliografie krás
né české literatury v exilu — únor 1948 až květen 1967” Antonín Krato
chvil v římském časopise Studie v roce 1968 (podstatná část této biblio
grafie mohla vyjít v době tzv. Pražského jara jako přetisk v pražském
časopise Student, roč. 1968, č. 4).
Je obtížné charakterizovat literární produkci tzv. poúnorové vlny
české emigrace. Především je nápadné velké množství básní, které tito
autoři vydali. Dokonce i takoví autoři jako Milada Součková přecháze
jí vlastně úplně do oblasti poezie; píše katolicky zaměřenou reflexívní
lyriku nebo nostalgické vzpomínání na zašlé časy, přičemž doba před
první světovou válkou je teď “zlatá doba” jejího rodu. Jiní —jako Ivan
Blatný nebo František Listopad — jsou myšlenkami stále v Praze, ov
šem té předúnorové. V četných básních se projevuje stesk po domově a
také takzvaný emigrantský syndrom: cizina je snad bohatá a krásná, ale
studí. Tak Pavel Javor (vlastním jménem Jiří Škvor píše v básni “V ně
mecké zemi” tyto verše:
V německé zemi u Stuttgartu
rozkvetly aleje —
A mně tak smutno je
v té cizí zemi u Stuttgartu!

Pro mne tu skřivan nezazpívá
a stromy nekvetou.
Myslím na zemi opuštěnou
a snad i prokletou.

Prodat básnickou sbírku není snadné nikde na světě — prodat bás
nickou sbírku čtenářům z řad emigrantů je ještě mnohonásobně těžší. Je
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tedy na místě otázka, jak je možné, že přes to máme v exilové literatuře
poúnorové vlny tolik vydaných básnických sbírek (ostatně i v posrpno
vé vlně je jich značné množství). Domnívám se, že jeden z možných dů
vodů je, že vydat útlý svazeček básní je poměrně levné — a jak víme,
v exilu autoři v naprosté většině nejen že nedostávají žádné honoráře,
nýbrž musí si zčásti nebo úplně zaplatit vydání své knihy. Je snazší a lev
nější vydat básnickou sbírku než třeba několikadílný román. Není tedy
překvapením, když z prózy vycházejí málo rozsáhlá díla — povídky,
eseje. Romány vydává jen několik autorů, zejména Egon Hostovský,
Ferdinand Peroutka a Zdeněk Němeček. A nikdo se jistě nediví, že dra
ma chybí téměř úplně.
Kdybychom srovnali literární produkci exilových autorů z poúnoro
vé vlny s tím, co vycházelo v padesátých letech v Československu, pak
bychom museli dojít k názoru, že jde o dvě oblasti české literatury, které
spolu nemají téměř nic společného. V exilu tehdy vychází jen malý počet
děl ve srovnání s produkcí v Československu, je však patrné, že exilová
literatura pokračuje více méně v tendencích nekomunistické části české
předúnorové literatury. V českých zemích začala po únoru 1948 nadprodukce textů, z velké části nezáživných, které se teprve teď— zato o to
horlivěji — snaží připodobnit odpudivému vzoru sovětského socialis
tického realismu. Teprve v 60. letech, kdy se český kulturní život po
stupně liberalizuje, propast mezi literární produkcí ve vlasti a v exilu mi
zí.
Česká literární věda a literární historie poúnorové emigrace se může
vykázat pouze jedním jménem: spisovatelkou Miladou Součkovou. Po
válce působila v československé diplomatické službě v Americe a po
únoru 1948 získala ve Spojených státech politický azyl. Měla potíže do
stat zaměstnání, až se jí podařilo získat místo na univerzitě v Chicagu,
kde přednášela slovanské literatury, zejména českou literaturu. Jak
známo v Americe neexistuje habilitace, a nevadilo ani, že Milada Součková vystudovala v Praze přírodovědeckou fakultu. Zato na americ
kých univerzitách platí nemilosrdná zásada “publish or perish”, takže
i Součková musela produkovat vědecké práce. A tak vydala v roce 1954
studii “A literature in Crisis: Czech Literature 1938-1950”, v roce 1958
následovala práce “The Czech Romantics”, dále v roce 1964 “The Par
nassian Jaroslav Vrchlický”, v roce 1970 “A Literary Satellite. Czecho
slovak-Russian Literary Relations” a konečně v roce 1980 “Baroque in
Bohemia”. K této poslední práci napsal doslov Roman Jakobson — do
slov napsal ostatně i k její básnické sbírce Sešity Josefiny Rykrové z roku
1981. Milada Součková se totiž po penzionování přestěhovala do Bos
tonu, kde se v bohaté knihovně Harvardovy univerzity přátelsky stýka
la s Romanem Jakobsonem.
Když už padlo jméno Roman Jakobson: ten sice nemůže být počítán
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k české poúnorové emigraci, je však třeba konstatovat, že poté, co v ro
ce 1939 musel odejít z Československa před nacisty, se po celou dobu
svého dalšího exilu, který téměř celý strávil v Americe (zemřel tam v ro
ce 1982), intenzívně zabýval českou literaturou všech období. Jeho au
torita napomáhala odstranit povýšený postoj západních slavistů vůči
české literatuře, která prý patří k méně významným slovanským litera
turám. Domnívám se, že vynikající Jakobsonovy práce o české literatu
ře a české kultuře vůbec, které napsal v posledních čtyřiceti letech svého
života, jsou v Československu známy — vycházejí ve výborně uspořá
daných svazcích jako Selected Writings (od roku 1971, v nizozemském
Haagu). René Wellek také nepatří do poúnorové vlny české emigrace,
neboť se po roce 1945 ze Spojených států do Československa nevrátil. V je
ho velmi rozsáhlém vědeckém díle zaujímají otázky české literatury jen
velmi malou část — Wellek se nepovažuje za slavistu či bohemistu.
Přesto vydal v roce 1963 sborník zajímavých bohemistických studií Essays on Czech Literature. Na všech západních univerzitách — a také na
mnohých univerzitách na Východě — je Wellkovo jméno spojováno
především s knihou Theory ofLiterature, kterou napsal společně s Aus
tinem Warrenem. Kniha byla přeložena do nesčetných jazyků, nikoli
však do češtiny (v jedné stati v časopise Česká literatura český autor ci
tuje Wellkovu práci ze sovětského vydání v ruštině — v genitivu autor
užívá podivného tvaru “René Welleka”).
Jiří (Georg) Gibian, působící v Americe, se věnuje převážně ruské li
teratuře; jinak vydal v r. 1986 The Selected Poems of Jaroslav Seifert.
Markéta Goetz-Stakiewiczová, žijící v Kanadě, se zabývá moderním
českým divadlem (The Silenced Theatre, 1979; Drama Contemporary:
Czechoslovakia 1986). Pavel Třenský (USA) vydal Czech Drama since
World War II.
Celá řada exilových autorů z poúnorové doby (Jiří Kovtun, Antonín
Kratochvil, Pavel Tigrid, Karel Vrána a jiní) přispívala — a dosud při
spívá — esejemi, literárními medailóny, studiemi, fejetony a kritikami
do českých exilových i cizojazyčných časopisů a píše pro západní roz
hlasové stanice vysílající v češtině. V této tříšti literárněkritických, lite
rárněvědných a literarněhistorických statí je plno zajímavých a důleži
tých postřehů — bude však velmi obtížné utřídit a zpracovat je, protože
zatím neexistuje ani bibliografie časopiseckých statí exilových autorů.
Texty, které byly jen odvysílány, nevyšly však tiskem, čekají z větší části
v archívech rozhlasových stanic na bibliografické zpracování a případ
né vydání tiskem.

Tzv. posrpnová vlna české politické emigrace
Po únoru 1948 trvalo poměrně krátkou dobu než se neprodyšně uzav
řely československé hranice. Poúnorová exilová vlna opustila vlast v
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naprosté většině případů v letech 1948 a. 1949. Po okupaci v srpnu 1968
byla situace jiná. Do podzimu roku 1969 nebylo příliš nesnadné vyces
tovat z Československa na Západ. Ale i později přicházeli další čeští au
toři do exilu — často je komunisté z řad normalizátorů přímo nutili ode
jít z vlasti. Proto tzv. posrpnová vlna trvala hluboko do 80. let. Jestliže
s poúnorovou vlnou přišly nejmíň dvě desítky českých autorů do emi
grace, pak po srpnu 1968 přišlo do exilu kolem padesáti beletristů a asi
dvacet publicistů, esejistů, literárních historiků áp., tedy asi sedmdesát
literátů. V době protikomunistického exilu z let 1948 až 1989 se tedy na
Západě ocitlo devadesát — nebo spíš sto českých literátů.
Zatímco bylo možné zmínit se o dvaceti autorech poúnorové vlny as
poň jednou větou, není to možné u sedmdesáti autorů posrpnové vlny.
Mohu si dovolit pouze vyjmenovat — v abecedním pořádku — nejzná
mější exilové autory této vlny: Ludvík Aškenázy, Jan Beneš, Ivan Binar,
Vratislav Blažek, Eugen Brikcius, Antonín Brousek, Vladimíra Čerepková, Ivan Diviš, Ota Filip, Ivo Fleschmann, Karel Friedrich, Ladislav
Grosman, Jiří Gruša, Vilém Hejl, Václav Hokův, Jaroslav Hutka, Ka
rel Hvížďala, Svatopluk Karásek, Pavel Kohout, Josef Koláček, Jiří
Kolář, Libor Koval, Petr Král, Ivan Kraus, Karel Kryl, Milan Kundera,
Gabriel Laub, Věra Linhartová, Arnošt Lustig, Jelena Mašínová-Kohoutová, Karel Michal (vl. jménem Pavel Buksa), Jiří Morava (vl. jmé
nem Jiří Vlk), Milan Nápravník, Olga Neveršilová, Anastáz Opasek,
Iva Procházková, Sylvie Richterová, Zdena Salivarová, Jan Schneider,
Daniel Strož, Vladimír Škutina, Josef Škvorecký, Karel Trinkewitz,
Vlastimil Třešňák, Čestmír Vejdělek, Jaroslav Vejvoda (vl. jménem Ja
roslav Marek), Jan Vladislav.
Ke skupině filozofů, publicistů, literárních historiků, literárních věd
ců a literárních kritiků patří Václav Bělohradský, Lubomír Doležel,
Eduard Goldstücker, Mojmír Grygar, Igor Hájek, Jiří Hochman, Kvě
toslav Chvatík, Josef Jedlička, Jana Jechová, Vladimír Karbusický,
Helena Kosková, Petr Král, Erich Kulka, Karel Kyncl, Pavel Landov
ský, Jiří Lederer, A.J. Liehm, Antonín Měšťan, Jiří Němec, Jaroslav
Pavlík, Vilém Prečan, Rio Preisner, Sylvie Richterová, Radoslav Seluc
ký, Milan Schulz, Rudolf Strobinger, František Svejkovský, Ivan Svi
ták, Ludvík Veselý.
Počet beletristických knih, které česky vydali příslušníci tzv. posrp
nové vlny, odhaduji na 150. Přitom je nutné mít na zřeteli, že někteří be
letristé sice přišli po srpnu 1968 do exilu, česky však nic nového nevydali
(Aškenázy, Brikcius, Linhartová, Vejdělek). Někteří čeští autoři psali
svá díla zčásti nebo zcela v cizích jazycích (Aškenazy německy, Filip ně
mecky, Fleischmann francouzsky, Král francouzsky, Kundera fran
couzsky, Linhartová francouzsky, Morava německy, Nápravník ně
mecky). České básně vydali zejména Brousek, Čerepková, Diviš, Ho
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kův, Hutka, Karásek, Koval, Král, Kryl, Morava, Nápravník, Neverši
lová, Opasek, Schneider, Strož, Třešňák. V některých případech by by
lo přesnější mluvit o textech písní než o básních (např. Hutka, Karásek,
Kryl, Třešňák).
Pokrok tiskařské techniky na Západě, založení tří velmi agilních na
kladatelství posrpnové exilové vlny v roce 1971, značně vysoká životní
úroveň českých posrpnových emigrantů umožnily vydávat i dost ob
jemné prózy, které nejsou zrovna levné. Exilová nakladatelství převzala
také vydávání děl tak zvané ineditní literatury z Československa, takže
ediční bilance všech exilových nakladatelství od začátku 70. let dosahu
je několika stovek titulů. I když exilová nakladatelství mohla v 70. a 80.
letech vydat stovky titulů, nebyla — a není — jejich finanční situace ni
jak skvělá. Výroba, propagace, poštovné, zasílání knih zdarma do Československa — to všechno ohrožuje jejich existenci. Některá exilová na
kladatelství v tom nerovném boji podlehla. Poptávka po českých kni
hách v řadách emigrantů stagnuje nebo i klesá, výrobní náklady vzrů
stají. Od listopadu 1989 přistoupila k této problematice další starost:
má v nových poměrech vůbec smysl vydávat české knihy v dosavadních
exilových nakladatelstvích? S touto otázkou jsou už delší dobu kon
frontována polská exilová nakladatelství. Ta nabízejí svou produkci ke
koupi v Polsku, kde tyto knihy jdou na dračku. Není však možné pře
hlédnout, že polská zahraniční nakladatelství tisknou na Západě za do
lary a v Polsku prodávají knihy za zloté, které nemohou vyměnit zpět za
tvrdou měnu. Zbývala by tedy možnost přenést výrobu knih do Polska,
což znamená další zatížení už beztak přetížené, zastaralé polské poly
grafie. A nakonec se vnucuje otázka: proč ještě udržovat v cizině nakla
datelství, které tiskne v Polsku a v Polsku také knihy prodává?
Česká exilová nakladatelství udělala stejnou zkušenost jako naklada
telství emigrace jiných národů: básně se prodávají nesnadno, próza se
prodává daleko líp, odborné texty až na výjimky nejdou na odbyt. Nej
líp se prodávají ty odborné publikace, které mají charakter příruček.
Tak moje kniha Česká literatura 1785-1985, kterou vydali manželé
Škvorečtí ve svém torontském nakladatelství 68 Publishers v roce 1987
v nákladu 1.500 výtisků (což je na exilové poměry vysoký náklad u od
borné publikace), se poměrně brzy vyprodala a dnes už se jen velmi ne
snadno sežene v některých vzdálených českých exilových knihkupect
vích.
Beletristická díla autorů jako jsou např. Beneš, Filip, Kohout, Kryl,
Kundera, Lustig, Procházková, Salivarová, Škutina, Škvorecký jdou
na odbyt dobře — znova je však nutné připomenout, že autoři nemohou
počítat s honorářem (nebo jen s honorářem symbolickým). Některé kni
hy, jako například Tankový prapor Josefa Škvoreckého, musí vydělat
na ztrátové tituly, které je nutné z různých důvodů vydat. Vydělávat na
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těžko prodejné tituly pomáhají také knihy senzačního charakteru, na
příklad vzpomínky známé filmové herečky Adiny Mandlové, které vy
dalo nakladatelství 68 Publishers pod názvem Dneska už se tomu směju v
roce 1976.
Bylo by odvážné — a předčasné — chtít vysledovat nějaké takzvané
vývojové tendence v české exilové literatuře 70. a 80. let. Jedno však je
jisté: zatímco předchozí vlna české emigrace pokračovala ve svých lite
rárních dílech v podstatě ve vývoji předúnorové nekomunistické litera
tury, literáti posrpnové exilové vlny většinou prodlužovali svým dílem
to, co se v 60. letech stačilo vyvinout v české literatuře doma. Zčásti to
bylo dáno tím, že mnoho příslušníků posrpnové emigrační vlny patřilo
k další generaci — lépe řečeno —k dalším generacím, takže politický a
kulturní vývoj před únorem 1948 neznali nebo znali jen nedokonale.
Zatímco v poúnorovém exilu prakticky nebyli bývalí komunisté, jsou v
posrpnovém exilu komunisté nebo jejich souputníci zastoupeni
velmi početně. Proto také považovali četní příslušníci poúnorové emi
grační vlny emigranty z posrpnové vlny za kryptokomunisty. Podobně
jako v řadách disidentů ve vlasti přestalo být v řadách posrpnové emi
grace rozhodující, zda někdo byl před rokem 1968 komunista či nikoli —
důležité bylo, že se rozhodně postavil proti neostalinistickému režimu
normalizátorů. A stejně jako ve vlasti se předpokládalo, že komunisté z
doby před rokem 1968 jsou nyní dokonale vyléčeni ze svého poblouzně
ní — ve velké většině případů tomu také tak skutečně je.
Zatímco ta literární díla, která mohla v 70. a 80. letech vycházet v
Československu se svolením cenzury, jen zčásti navazovala na vývoj
české literatury z poměrně liberálních šedesátých let, snažili se ve stejné
době exiloví autoři — stejně tak ovšem i autoři tzv. ineditní literatury ve
vlasti — dále rozvíjet to kladné, co v české literatuře bylo už před rokem
1968. Podle mého názoru se jen málokdy kryjí mezníky politického vý
voje s hranicemi vývojových etap v literatuře. V české literatuře 20. sto
letí zcela rozhodně nebyla léta 1918, 1945 nebo 1968 koncem či začát
kem nové vývojové epochy — jen rok 1948 takovým předělem skutečně
byl. A řekněme rovnou, že to byl předěl tragický. Když na podzim roku
1968 francouzský komunistický novinář a spisovatel označil situaci v
okupovaném Československu za “Biafru ducha”, neměl naštěstí prav
du. Tato “Biafra ducha” se v naší vlasti odehrála po únoru 1948, kdy
byla skutečně ohrožena naše národní kultura. Celá padesátá léta tvoří
děsivou černou díru v našich kulturních dějinách. Po srpnu 1968 reago
val národní organismus na další ohrožení své kultury už velmi zdravě a
pružně, takže oficiálně povolená literatura, literatura ineditní a literatu
ra exilová z let sedmdesátých a osmdesátých tvoří celek, který by bylo
možné označit za rozkvět české literatury — není také náhodné, že prá
vě v této době dosahuje Česká literatura mezinárodních úspěchů, jakých
předtím nikdy nedosáhla.
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Problémem zůstává, jak co nejdřív zpřístupnit českým čtenářům ve
vlasti těch asi 250 titulů exilové literatury a asi 100 titulů ineditní litera
tury, celkem tedy kolem 350 titulů. Je to úkol, jehož realizace překraču
je dnešní možnosti nakladatelství a polygrafie v Československu. I kdy
bychom nasadili přísná výběrová měřítka a dohodli se, že by stačilo vy
dat polovinu či snad jen třetinu těchto titulů, je to velmi nesnadný ediční
úkol.

** *
Je příznačné, že zatímco s poúnorovou emigrační vlnou přišlo na Zá
pad jen málo literárních vědců a literárních historiků, vypadala situace
v exilu po srpnu 1968 přece jen jinak. V kanadském Torontu působil od
roku 1969 na univerzitě strukturalista Lubomír Doležel, který kromě
obecně teoretických literárněvědných prací napsal například studii
“Narrative Modes in Czech Literature" (1973). Eduard Goldstückerv
několika tradičně pojatých článcích se snažil přispět k řešení problema
tiky díla Franze Kafky a napsal studii “The Czech National Revival, the
Germans and the Jews” (1973), která ovšem nemá nic společného s lite
rární vědou. Mojmír Grygar, který působí na univerzitě v Amsteroda
mu, se v časopiseckých studiích často zabývá ruskou literaturou, jinak
také dílem Bohumila Hrabala a Jaroslava Haška. Kromě toho vydal v
roce 1977 v holandštině přehlednou studii o literatuře českého národní
ho obrození. Igor Hájek, který nyní působí na univerzitě ve skotském
Glasgow, přispívá anglicky psanými kritikami a studiemi o české litera
tuře do anglosaského tisku a odborných časopisů. Kromě toho má zá
sluhu o konečnou redakci Slovníku českých spisovatelů, jehož původní
text byl zpracován v Praze — jak známo, vyšel tento slovník v roce 1982
v nakladatelství 68 Publishers. Květoslav Chvatík, který nyní žije v západoněmecké Kostnici, uveřejňuje studie o teoretických otázkách lite
ratury a o problémech české literatury zejména v německých odborných
časopisech a v českých exilových časopisech. Značnou pozornost vyvo
lala jeho monografie Tschechoslowakischer Strukturalismus (1981); vy
dal také Eseje o české literatuře (1986). Hana Jechová, působící na Sor
bonně v Paříži, publikuje studie o české literatuře zejména ve francouz
ském odborném tisku. V Paříži pravidelně pořádá mezinárodní bohemistické konference — přednesené referáty pak vydává v sérii “Études
tchèques et slovaques”, kterou založila a řídí. Muzikolog Vladimír Karbusický, působící v Hamburku, se zabývá nejen otázkami hudby, nýbrž
také písňovými texty (mj. i českými). Helena Kosková, která žije ve
Švédsku, píše literární kritiky a eseje pro exilové časopisy a některé eseje
pak vydala knižně. V roce 1987 vyšla její kniha Hledání ztracené
generace. Publicista A.J. Liehm píše o české literatuře — a hlavně
o českém filmu — do exilových časopisů, do francouzského tisku
a do tisku anglosaských zemí. Petr Král vydal r. 1983 práciLe Surréalis
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me en Tchécoslovaquie. (Dovolte, abych o sobě promluvil v třetí osobě.)
Antonín Mešťan, který působí jako profesor slavistiky na universitě v
západoněmeckém Freiburgu, přispívá studiemi o slovanských literatu
rách (především o české) do českého a polského exilového tisku a do sla
vistických časopisů v několika zemích. V roce 1984 vydal v Böhlau-Verlag (Kolín n.R. — Vídeň) knihu Geschichte der tschechischen Literatur
im 19. und 20. Jahrhundert; pozměněná a doplněná česká verze vyšla v
roce 1987 pod názvem Česká literatura 1785-1985 v nakladatelství 68
Publishers. Dále vydal společně s Věrou Měšťanovou v Böhlau-Verlag
Wörterbuch zu Karel Hynek Mácha ‘Máj’, což je jednak česko-německý
slovník k Máchovu Máji, jednak frekvenční slovník výrazů v Máchově
Máji. V roce 1989 vydal Erasmus-Grasser-Verlag v Mnichově knihu
Deutsche Muse tschechischer Autoren; jde o antologii německy psaných
děl českých autorů (jsou v ní např. německy psané básně T.G. Masary
ka, Jakuba Demla, Ondry Lysohorského ap.). Kromě toho vydal v roce
1984 ve Freiburgu reprint Lodereckerova pražského sedmijazyčného
slovníku z roku 1605 a provedl rozbor jeho jednotlivých částí. Jiří Ně
mec, působící ve Vídni, je jedním z vydavatelů děl Jana Patočky; kromě
toho se zabývá filozofickou problematikou v dílech českých spisovatelů
20. století. Rio Preisner, žijící v Pennsylvánii, se zabývá styčnými body
mezi českou a německou literaturou (zejména v knize Aspekte einerpro
vokativen tschechischen Germanistik, Würzburg 1977). Sylvie Richtero
vá, která působí na univerzitě v Římě, píše studie a eseje o otázkách teo
rie literatury a zabývá se dílem současných českých autorů (mj. Kundery, Linhartové). František Svejkovský působil od roku 1970 na univer
zitě v Chicagu a přispívá do amerického odborného tisku statěmi o čes
ké literatuře, zvláště staršího období.
Je třeba si uvědomit, že exiloví bohemisté se jen vzácně mohou věno
vat pouze bohemistice — nejčastěji na univerzitách přednášejí slavisti
ku, což na Západě znamená především rusistiku. Badatelská práce o
české literatuře má proto nejčastěji charakter ušlechtilého hobby, které
mu se do cesty staví několik překážek, především nedostatek literatury,
zejména časopisů, a pak obtíže získat nakladatele, který by bohemistickou práci vydal. (Je vlastně samozřejmé, že o honoráři nemůže být ani
řeči, zato často je nutné přispět na vydání bohemistické práce z vlast
ních prostředků.)
O knihách českého exiluje možné se poučit z důkladné práce Ludmi
ly Šeflové Bibliografie literatury vydané českými a slovenskými autory
v zahraničí 1948-1972, která vyšla v roce 1978. Později L. Šeflová v této
bibliografii pokračovala a nyní uveřejňuje průběžně nejnovější biblio
grafické údaje v téměř každém čísle pařížského čtvrtletníku Pavla Tigrida “Svědectví”. Recenze exilových literárních děl přináší kromě “Svě
dectví” celá řada exilových časopisů, zejména “Proměny” (časopis Spo
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lečnosti pro vědy a umění; vychází v USA), “Listy” (Řím), “Studie”
(Řím), “Reportér” (Curych), “Právo lidu” (Wuppertal), “České slovo”
(Mnichov), “Národní politika” (Mnichov), “Obrys” (Mnichov), “Roz
mluvy” (Londýn). Také západní slavistické časopisy věnují občas po
zornost české exilové literatuře.

** *
Značný počet českých literátů se octl v exilu v západní části německé
ho jazykového prostoru, to znamená v Německé spolkové republice, v
Rakousku a v německé části Švýcarska. Už desetiletí existuje exilový
Pen-klub autorů v německém jazykovém prostoru. Tento exilový Penklub sdružuje zejména exilové autory, kteří přišli ze Sovětského svazu,
Polska, Československa, Maďarska, Bulharska, Rumunska a Jugoslá
vie a původně v něm měli silné postavení především Maďaři (zejména
po roce 1956). V poslední době se podařilo českým exilovým literátům
obsadit klíčové pozice v tomto exilovém Pen-klubu: čestným předsedou
je Gabriel Laub, předsedou je Rudolf Ströbinger, tajemníkem Antonín
Kratochvil. Ve výboru jsem i já ještě s dalšími Čechy a Slováky a znač
nou část členstva tvoří exiloví čeští autoři. Je nasnadě, že se ze všech sil
snažíme využít svých pozic k propagování české literatury (samozřejmě
nejen exilové).
Čeští exiloví literáti a literární vědci a historikové jsou často zváni na
mezinárodní konference, které se týkají české literatury. I když si dost
často musíme všechny výdaje, spojené s účastí na takových konferen
cích, hradit z vlastních prostředků, považujeme za svou povinnost na ně
jezdit. Víme totiž ze zkušenosti, že na takovýchto konferencích — ze
jména při společenských příležitostech — se dá česká literatura a česká
kultura dobře propagovat.
* * *
Tak jako se pro celý český národ naprosto změnila situace “něžnou
revolucí” z listopadu 1989, změnila se tato situace i pro nás, příslušníky
exilu. Rázem jsme přestali být exulanty, neboť můžeme nyní cestovat do
vlasti, byly nám vydány československé cestovní pasy (které teď máme
vedle cestovních pasů západních států, v nichž působíme). Naše texty
mohou vycházet v Československu, do vlasti jsme zváni na přednášky.
Dějiny novodobé české exilové literatury jsou po téměř 42 letech u kon
ce — všichni bychom si přáli, aby už žádný český exil neexistoval a aby
tudíž už nikdy neexistovala žádná česká exilová literatura. Pojem “exi
lová literatura” není ostatně žádný literárněvědný či literárněhistorický
termín, jedná se nanejvýš o termín z oblasti politologie. V dějinách čes
ké literatury 20. století nebudou literární tvůrci a jejich díla děleni na
domácí a exilové. Vždyť polské literární historiky by také nenapadlo
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označit Adama Mickiewicze za exilového autora a Pana Tadeáše za vý
znamné dílo polské exilové literatury.
Česká literatura byla, je a bude jen jedna — my všichni jsme nadšeni
tím, že konečně budou moci všechna hodnotná česká literární díla vyjít
ve vlasti, kde už neřádí cenzura. S velkým ulehčením konstatujeme, že
dějiny české exilové literatury rázně ukončili čeští studenti v listopadu
1989 — také za tento úspěch si zaslouží vděčnost nás .všech.

KRITICKÉ MARGINÁLIE
Provolání předsedy SVU
určené členům a přátelům
Společnost pro vědy a umění, mezi
národní nevýdělečná organizace usta
vená dle platných zákonů ve Washing
tonu, D.C., je instituce bohatá na přá
tele a členy, ale omezená ve finančních
prostředcích. Aby mohla splnit co nej
více ze svých úkolů a zodpovědností
vůči demokratickému Českosloven
sku, SVU potřebuje finanční podporu.
Důvod je podstatný a potřeba je
opravdová. Doufáme, že nám pomů
žete.
Můžete se stát mecenášem ($5,000
a více); patronem ($1,000 a více); pří
telem ($500 a více); nebo přispěvate
lem ($100 a více) SVU.
V mnoha západních zemích je váš
příspěvek odečitatelný od daní.
Dárcům bude formálně vyjádřeno
veřejné uznání na světovém kongresu
v Praze v červnu 1992 a jejich jména
budou uveřejněna v čestné listině dár
ců SVU.

Naše místo v Evropě
Jaroslav Krejčí, Czechoslovakia at
the Crossroads of European History. I.B. Tauris Co. London - New
York 1990. 255 pp., Price: 17 £. (In
the United States distributed by St.
Martin’s Press, 175 Fifth Avenue,
New York, NY 10010).

Potřeba přehledně napsaných dě
jin Čechů a Slováků pro čtenáře ne
znalého jejich národních jazyků byla
už dlouho bolestně pociťována. Ve
vědeckém i politickém světě, na čet
ných konferencích o Československu
či o střední Evropě jsme často slyšeli
povzdech, že se málo staráme o to,
aby také cizinci či v cizině asimilovaní
potomci našich emigrantů se mohli
seznámit s vývojem našich národů
prostřednictvím některého ze světo
vých jazyků. Naší bolestí - i v exilu bylo, že jsme příliš často mluvili jen k
sobě a svět se o nás, o naší historické
cestě, která by osvětlila i podstatu
Jan F. Tříska v.r. současné české a slovenské problema
tiky, dovídal jen nedostatečně a kuse.
Svůj dar laskavě zašlete pokladníkovi Ještě nejlíp byl informován čtenář .
znalý němčiny, který se mohl seznámit
SVU:
p. Stanley Marsik
např. s obsáhlými dějinami českých
6270 Studebaker Rd.
zemí redigovanými K. Boslem (4 díly
Tipp City, OH 45371
vydané vletech 1966- 1974vMnicho
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vě) či s přehlednou prací Hoenschovou (1987, Mnichov). Jsou tu také
starší práce Denisovy ve francouzšti
ně či informativní knížka R.W.SetonWatsona z roku 1943 vedle řady prací
jiných historiků věnovaných ovšem
jen kratším úsekům či specifickým
událostem našich dějin. Chyběla však
souhrnná moderní práce v angličtině,
která by nebyla jen strohým popisem,
ale i podnětným ukazatelem role na
šich národů ve vývoji Evropy. Této po
třebě vychází vstříc nová kniha J. Krej
čího, sociologa v Lancasteru, vydaná
v srpnu 1990 současně v Anglii a ve
Spojených státech (v Kanadě distri
buovaná firmou McClelland and Ste
wart, 481 University Avenue, Toron
to).
Na první pohled překvapí, že se to
hoto historiografického úkolu ujal so
ciolog; ve skutečnosti právě to je před
ností této práce: jednotlivé úseky ná
rodních dějin jsou tu zasazeny do šir
ších makrosociologických souvislostí,
které ukazují, do jaké míry jsme úspěš
ně dovedli odpovědět na výzvy, které
před nás dobové situace stavěly. Au
tor tak navazuje svým způsobem na
pohled jiného historizujícího sociolo
ga. T.G. Masaryka, který nikdy nepo
važoval český osud a “českou otázku”
za izolovanou, nýbrž snažil se vždy vi
dět je v širších evropských a světových
souvislostech. Takové pojetí umožňu
je plněji poznat úzké sepětí Cechů a
Slováků s hodnotami a dějinami zápa
doevropské civilizace, ale i hlouběji
porozumět jejich současné snaze o
“návrat do Evropy“, na jejímž vývoji
měli v minulosti svůj nemalý podíl. To
se týká především Čechů, jejichž život
byl propojen s historickými konflikty
Evropy daleko intenzivněji než u Slo
váků, kde kontakt s ostatní Evropou
šel po celé tisíciletí převážně prostřed
nictvím maďarského státu.

Už poloha našich zemí ve středu
Evropy vytvářela předpoklady pro
konfrontaci ideologických proudů,
které často mezi sebou soupeřily o
“duši Evropy”. Několikrát ve své his
torii stály tak naše národy v ohnisku
konflagrací, jejichž význam daleko pře
kračoval hranice země. Už na Velké
Moravě se projevilo soupeřství Byzan
ce a Říma (Východu a Západu) ve spo
ru o verzi naší christianizace. Daleko
výrazněji pak došlo na naší půdě k vy
hrocení dalšího nábožensko-politického konfliktu, když husité se posta
vili svou reformátorskou výzvou řím
ské církvi i římskému císaři. I pozděj
ší nábožensko-politický konflikt Ev
ropy, který vyústil v třicetileté válce,
měl počátek své exploze na české pů
dě, kde se v roce 1618 protestanští sta
vové postavili proti katolickému králi
v boji, v němž se zároveň rozhodovalo
o právu názorové plurality proti ideo
vému monopolu zaštítěnému politic
kou mocí. I později procházela linie
ideologického soupeřství našimi ději
nami. Na naší půdě se tak střetávaly
osy napětí mezi Východem a Zápa
dem, ale i mezi Severem a Jihem. Ve
20. století pak konflikt mezi demokra
cií a fašismem, který se v roce 1938 ne
blaze demonstroval právě na osudu
Československa, přerostl po II. světo
vé válce v konflikt mezi totalitním so
větským systémem a pluralitními zá
padními demokraciemi, do něhož by
lo zataženo i Československo.
Velká pozornost je v knize věnová
na právě historii 20. století, zejména
L republice, událostem kolem Mni
chova a nástupu komunistů do mo
cenských pozic po II. světové válce.
Anglický a americký čtenář se tu doví
dá podrobnosti o poměru politických
sil, o sociálním i etnickém složení oby
vatel, o změnách ideového klimatu i
přesunech v hospodářské a obyvatel-
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ské struktuře státu atp. To umožňuje
plastičtěji vidět problematiku Česko
slovenska zataženého v roce 1948 pro
ti své tradici a proti vůli většiny svých
obyvatel do oblasti sovětské moci a
ideologie. Pražskému jaru, které nakrátce oslabilo dominaci komunistů
a autoritu sovětského mocenského
centra, nepřisuzuje Krejčí takovou vá
hu jako historiografové reformně-koministické provenience. Vidí to jen ja
ko náběh k osvobození z mocenského
a ideologického monopolu sovětské
ho systému, k jehož šťastnému vyús
tění došlo až po rozložení sovětského
vlivu a tzv. sametové revoluci v listo
padu 1989.
Volbou hodnotových dominant na
ší historie stojí Krejčí blíže historio
grafii sympatizující s protestantskou
linií našich dějin. V autorově historicko-sociologickém pohledu jsou však
události, ideje, hnutí i osobnosti za
chyceny v souvislostech takřka dia
lektických se silným smyslem pro ob
jektivitu. To je nejlépe demonstrová
no ve vyváženém podání dvou u nás
nejčastěji diskutovaných období - hu
sitství a baroka, kde se autor snaží o
spravedlivé porozumění motivů obou
stran právě v rámci situace překračují
cí hranice našich zemí.
Krejčího “Křižovatky” nejsou jen
výčtem historických fakt, nýbrž živým
defilé klíčových období a okamžiků
našich dějin, které čtenáři pomůže po
chopit naše intenzivní spojení s vývo
jem Evropy. V tom je výpověď této
knihy velice aktuální.
Karel Hrubý
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Jubilejní výstava
Rudolfa Valenty
Neuer Berliner Kunstverein, Berlín,
listopad - prosinec 1990.
Výstava k šedesátce Rudolfa Valenty
na. berlínském Kurfúrstendammu, při
nášející výběrjeho plastik, koláží a kre
seb z posledních berlínských patnácti
let a provázená přebohatě ilustrovaným
katalogem, přináší řadu překvapení.
Vstup na tuto výstavu je krokem do
světa utopie, jak ho známe ze science
fiction. Role kosmonautů je svěřena
nám. Naše obrazotvornost nás vrhá do
dvaadvacátého století, stimulována Va
lentovými plány a modely, těmito krea
turami techniky a fantazie. Rudolf Va
lenta je konkretista.
Na volbě uměleckého směru - totiž
abstraktního a geometrického struktu
rování - se podílel protest proti”osudu”.
Ten ho zapudil na nucené práce na Os
travsko (1950-53) a relegoval ho do
kasty stíhaných a věčně podezřelých.
Valenta, nejprve jako malíř a grafik,
protestoval distancováním se od původ
ců své bídy a jejich trapně normované
kultury. Proti potrestáním, která ho za
to neminula, se odvolával k vyšším in
stancím - k nadosobním principům geo
metrie a k velmoci metalurgické techni
ky. Od roku 1966 je na Valentových
konstrunktech znát modernistická víra
v sílu transcendence.
V letech 1967-71 byl autor členem le
gendárního Klubu konkretistů, touže
dobou se zúčastnil anebo spoluorganizoval Symposia železné plastiky v Os
travě. V roce 1970 Valenta emigroval
do Londýna a v roce 1974- jako stipen
dista DAAD - přesídlil do západního
Berlína, kde pracuje dodnes.
Valentovy kresby i objekty na nás
přímo útočí svou geometrickou rohatos
tí. Mnozí diváci nepřestávajígeometrič
nost považovat za podstatu Valentova

poselství. Geometrická “řeč” jemu víc,
než Šifrovaným sdělením: je způsobem
analytického, řekněme kubištovského
poznávání, zprostředkuje důležitá pra
vidla slouží jako lešení čehosi složitěj
šího - pojetí světového řádu. Jeho tradi
ce začala v Sumeru a ve starém Egyptě
před tisíci lety.
Geometrické formy bývaly symboly
prvků světa. Ještě u Valenty čtverec
zastupuje pojem prostoru. Tento na po
hled klidný a vyvážený útvar skrývá řa
du napětí a možností přirozené desintegrace. Stačí zavést symetrické osy, dia
gonály, vepsat rovnoramenné trojúhel
níky nebo okolo středu zkonstruovat
škálu vepsaných čtverců nebo kruhů.
Naznačené linie na kovové desce jsou
vlastně plány řezů, které vykloněním do
prostoru promění původní čtverec ve
vřetenovité konkréty. A ta naznačují
pohyb, toužíjaksi po rozhýbání. Odtud
je už krok ke kinetickým objektům,
které bývalého pasivního diváka zvou k
dotýkání, ke hře, k aktivní spoluúčasti.
Zde někde v rozhýbávání a dalším polidšťování geometrických systémů je
rozcestí, z něhož vedou cesty na všech
ny strany - k průchodným objektům
(některé jsou na berlínských prostran
stvích), k instalacím a situacím v míst
nostech, k divoce rozhýbaným návrhům.
Ty nazývá autor “Nová geometrie" a
apeluje jimi na naše duševní i fyzické
spoluprožívání. Takové novoty byly od
stoupenců klasicky systematické geo
metrické tvorby, knimž Valenta do 1979
patříval, odsouzeny jako kacířství.
Valenta jako heretik geometrických
médií nám ovšem pomáhal objevit další
dimense skutečnosti, naznačil jiné způ
soby zážitků. A za to mu musíme být
vděčni! Bylo by víc než chvályhodné,
kdyby některá československá výstav
ní instituce zorganizovala putovní tra
su Valentova jubilejního souboru doma.
AP

Bílá místa v našich dějinách
Jan Křen, Bílá místa v našich dě
jinnách? - Knihovna Lidových no
vin sv. 3, Praha 1990,112 stran, ná
klad 80.000 výtisků, cena 15 Kčs.
“Někdejší česká společnost, tradič
ně industriálni a demokratická, byla
od základu rozkotána, vazby a vrstvy,
které ji tvořily, byly nenávratně zniče
ny a jejich lidští nositelé, zbavení v
těchto převratech i své někdejší sociál
ní identity, jsou dnes na odchodu ze
života i fyzicky. Co jiného zbývá, nežli
historická paměť, která byla však též
těžce rozrušena. Historie tu má tedy
nenahraditelnou a vpravdě historic
kou roli: obnovit a oživit tuto ztrace
nou kontinuitu, aby se z ní mohl stát
odrazový můstek do budoucnosti,
aby v ní byl otevřen nesmírně cenný
zdroj současného českého myšlení, to
tiž dílo předchozích generací a jeho
kritická analýza. Národ musí dostat
zpět celou bohatou knihu svých dějin
a ne jen vrchností vybrané a cenzuro
vané kapitoly," říká Jan Křen na 12.
straně pozoruhodné a řekněme hned dnes nesmírně potřebné brožury, jejíž
text vznikal v měsících těsně před
cházejících listopadovou revoluci.
Křen, do roku 1970 vedoucí katedry
historie na Vysoké škole politické a
na filozofické fakultě Univerzity Kar
lovy, pracoval po odstranění z odbor
ného pracoviště po dvacet let jako děl
ník-čerpač u podniku Vodní zdroje.
V maringotce tohoto podniku vznikl i
rukopis této práce, která po zhroucení
mocenských a ideologických bariér
přichází jako na zavolanou. V odstu
pu od denní práce historiografa (kte
rou mohl vykonávat jen po večerech a
víkendech v podmínkách vskutku
amatérských), pokouší se Křen v pře
hledné brožuře o identifikaci hlavních
hříchů a mezer v oficiálním dějepisec
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tví. posledních čtyřiceti let. Ukazuje,
kde její jednostrannost, projevující se
jak selekcí témat, tak “třídním” před
znamenáním, zanechala spoušť jalo
vých textů a kde naopak vytvářela bí
lá místa tím, že se některým obdobím,
jevům, osobnostem vyhýbala anebo je
politickým etiketováním zatracovala
či aspoň zamlžovala.
Autor charakterizuje své myšlení
nad stavem našeho současného dějepisectví jako “poznámky na okraj na
šich historických bolestí” (str. 12).
Označuje svou studii jako první, před
běžný a jistě i diskutabilní pokus o
proniknutí do duchovního vakua,
které po sobě zanechává čtyřicetileté
panství režimní historiografie skleslé
do služebné funkce politiky. Jeho poz
námky mají být především podnětem
k širší, ba generální diskusi, z níž by
měl vzejít program generální revize
našeho soudobého dějepisectví.
Hlavní faktory deformací v uplynu
lých letech byly politické tlaky, které
nahrávaly především těm, kteří bez
skrupulí se podřizovali přáním a linii
komunistické strany, a tak volky ne
volky spoluvytvářeli systém destruující celou naši společnost. Tyto “dvor
ní” historiky je třeba identifikovat a
konfrontovat: “Určení viníků a jejich
odpovědnosti, třeba bez právních
důsledků, není pouze zadostiučině
ním pro postižené a trpící, aleje také
nezbytným aktem obnovy národního
svědomí” (str. 10); je však třeba i pří
mé konfrontace s “konjukturálními
přepisovači dějin, kteří teď narychlo
převlékají své obnošené a umolousané pracovní pláště.” (str. 13)
Jiným faktorem deformací historie
bylo utajování straně nepohodlných
problémů a nepřístupnost dokumen
tace a archivů, s nimiž strana zacháze
la, jako by byly jejím vlastnictvím.
Bude proto potřebné získat přístup k
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archivům stranickým i sovětským,
neboť řada fenoménů současných dě
jin byla ovlivněna rozhodnutími uči
něnými v Moskvě.
Ideologická poplatnost se projevo
vala především v selekci dějin podle
kritérií oficiálně preferovaných “po
krokových tradic”. Vyráběly se hro
mady prací k “dějinám socialismu” ačkoli ve skutečnosti šlo ponejvíce o
utilitaristické zdůvodnění “správnosti
a pokrokové linie” KSČ. Problémy a
rozpolcenost základu komunistické
ho hnutí se přitom zamlčovaly nebo
zamlžovaly; nemarxistická hnutí byla
označována za nástroj třídního nepří
tele a jako taková i “historickou vě
dou” prezentována. Tím vznikala čet
ná bílá místa - zejména pokud jde o
dějiny současnosti. “Historie 60. let je
jedno bílé místo vedle druhého,” poz
namenává Křen na str. 32. Stejně tak
diktátorská byrokratizace státu a spo
lečnosti v 50. letech, politické perze
kuce a procesy (zejména pronásledo
vání nekomunistů) a celý násilný od
klon českých dějin od jejich tradiční
ho západního tahu zůstávají ještě v
mlhách. Nejsou však ani dostatečně
vysvětleny strukturální změny v naší
společnosti způsobené genocidou Ži
dů během války a odsunem Němců po
válce. Vývoj a úloha konzervativních
sil, křesťanských stran a agrárního
hnutí stejně jako nekomunistických
socialistických stran (sociální demo
kracie a národních socialistů) a jejich
alternativní historické scénáře byly
odbývány jednostrannými úsudky.
Na své objektivní zpracování čeká i
martyrium církví a historie exilu a řa
da dalších témat.
Opomenuta zůstávala zejména his
torie národního a liberálního proudu
demokracie. Jedním z největších bí
lých míst je chybějící velká kritická
biografie Masarykova a Benešova. Po

více než 70ti letech existence Česko
slovenska stále chybí vědecké dějiny
demokratické I. republiky. Stojí za to
ocitovat Křenův názor: “Z politic
kých jevů I. republiky, které dnešní
propaganda vypichuje (psáno 1989 KH), vychází úplně falešný obraz ja
kéhosi policejního státu, který má za
protihráče jen hrdinsky čisté a frázo
vité nudné komunisty, držitele vší
pravdy - na obojím je však historicky
pravdy pramálo a obojí je výsledek
“třídně” politické manipulace... Po
dobně je pojednávána i tehdejší realita
sociální: na jedné straně barově požitkářské a vulgární bohatství, líčené spíš
podle představ dnešních nových zbo
hatlíků, na druhé straně jen zbídačená
a nezaměstnaná chudina. Tento třídní
horror je také jen torzem pravdy; chy
bí v něm jádro demokracie, velká šká
la středních vrstev - agilní podnikate
lé spořivého středostavovského raže
ní, ale i sedřený sedlák, usilovný, ale
nebohatý řemeslník a jeho pověstné
české zlaté ruce, i kvalifikované, orga
nizované a občansky sebevědomé děl
nictvo, velkou většinou nekomunis
tické.” (str. 73)
Výčet témat, jejichž zpracování na
českou a slovenskou historiografii ješ
tě čeká, je dlouhý. Jmenujme ještě
alespoň přezkoumání fenoménu naci
onalismu v životech našich národů,
historické podání křesťanství jako cel
ku (tj. katolické i protestantské větve),
objektivní zhodnocení postojů šlech
ty, ale i role Habsburků atp. Neboť
národ je dědicem veškeré své minulos
ti a nikoli jen husitství nebo baroka,
které se v jakési “občanské válce” his
torie proti sobě obvykle stavějí.
Hlavní nedostatek, jehož podrob
nější rozbor v Křenově práci ještě
postrádáme, je však třeba hledat pře
devším v metodickém přístupu k his
toriografické práci. Kritické zkoumání

pramenů, skepse k předčasně sumari
zujícím nebo dokonce apriorně for
mulovaným závěrům, ale především
ničím nesuspendovatelná povinnost
historika dobírat se kritickou meto
dou pravdy a vyslovovat ji “padni ko
mu padni”, je u historické školy od
chované marx-leninskými myšlenka
mi a metodickými šablonami příliš
vzácným kořením. Opravdu nezávis
lých historiků máme po čtyřicetileté
decimaci historické vědy věru málo.
Ani samizdatové práce režimem “vy
obcovaných” nejsou vždy zcela prosty
stop starých metodologických hříchů
a předpojatých úsudků. Generální
diskuse, ke které Křen v závěru svých
poznámek vyzývá, bude nezbytným
předpokladem toho, aby se naše his
toriografie zbavila neblahé služebnos
ti a nastoupila cestu ke kritické a nezá
vislé vědě měřené jen kriteriem prav
dy, kvality a vědecké etiky. Křenova
knížka k tomu vydatně pootevřela
dveře.
Karel Hrubý

Pokřivené dvacáté století
Křižovatky 20. století. Světlo na
bílá místa v nejnovějších dějinách.
Autorský kolektiv: Vojtěch Mencl,
vedoucí kolektivu, Miloš Hájek,
Milan Otáhal, Erika Kadlecová.
Naše vojsko, Praha 1990, str. 400,
cena váz. 38 Kčs.
Jiná publikace, jejíž text byl připra
ven ještě před listopadovou revolucí,
je kolektivní práce čtyř autorů spoje
ných společným údělem: všichni byli
na počátku tzv. normalizace vylouče
ni z KSČ a zbaveni možnosti pracovat
ve svém oboru. Motivem k napsání
knihy jim byly žádosti učitelů dějepi
su, studentů i dalších zájemců o histo
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rii, kteří chtěli vědět, “jak to skutečně
bylo”, protože cítili, že dosavadní
učebnice a odborné práce neříkají
(aspoň ne plnou) pravdu. A tak, “když
se po roce 1985 začalo temno měnit v
šero”, začali autoři zpracovávat klíčo
vá témata; redakce textu byla uzavře
na v roce 1987 - několik dní po skon
čení listopadové revoluce nabídlo na
kladatelství Naše vojsko, že text vydá.
Nebyl už čas na opravy či přepracová
ní, a tak se text dostává ke čtenáři v
podobě, kterou autoři sami zřejmě ne
považují za definitivní.
Titul napovídá, že půjde o dějiny
20. století (tak i v úvodu V. Mencla,
str. 8), ale několik řádek níže se dočte
me, že jde především o klíčové otázky
československých dějin. Ve skuteč
nosti však se začíná i končí otázkami
spíše historicko-filosofickými, které
výpověď historickou zatlačují do po
zadí. Tak hned první tři kapitoly pro
zrazují tento obecný charakter. V.
Mencl tu uvažuje o kontinuitě dějin,
o ideologiích industriálni epochy, o,
počátcích druhé průmyslové revoluce
a problému “imperialismu”. Formuje
za kolektiv “náš názor na obrys dějin
ného horizontu” a uvádí nás tak na
platformu, ze které bychom měli his
torické události a život člověka i spo
lečnost posuzovat. Citujeme:
“Určujícím faktorem vzestupu člo
věka je lidská materiální kultura. Již
v r. 1778 dospěl B. Franklin k názoru,
že člověk je živočichem zhotovujícím
nástroje. Ed.B. Tylor, K. Marx, B. En
gels a další velcí myslitelé 19. století to
doložili řadou přesvědčivých důkazů,
kterými prokázali, že především výro
ba potravin, spotřebních výrobků i
výrobních prostředků a infrastruktu
rálních statků vytváří mezní paramet
ry, uvnitř nichž se pohybuje lidský ži
votní způsob (sic!) a v mnohém i lid
ské myšlení.” (str. 9).
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Tedy: materiální kultura určuje bytí
člověka, i když ten, díky své intelektu
ální potenci, má schopnost tyto půdo
rysné možnosti měnit a rozlišovat,
“vytvářet nové výkonnosti (!) své vý
roby a materiální kultury a s nimi pro
měňovat jak životní způsoby svých
společenských útvarů - lidských pos
politostí, tak i jejich světový souhrn lidské prostředí naší Země.” (tamt.)
Jakmile se vytvoří nový produktivní
systém, změní se i charakter základ
ních lidských vztahů. Tak se zavede
ním strojové výroby změnily i sociální
vztahy celé industriálni epochy; došlo
k sociálnímu “rozdělení lidí do dvou
historicky nutných, avšak zájmově
protichůdných skupin” - vlastníků a
zaměstnaných pracujících, mezi nimiž
vztahy “nemohly být v procesu indus
trializace jiné než konfliktní” (str. 10).
Hegeliánsko-marxistické pojetí dia
lektiky vystrčí brzy rohy: “Industriál
ni epocha vytváří v průběhu svého vý
voje dějinné podmínky pro své překoná
ní” (str. 11). Celkový vývojový trend
tak podle Mencla spěje dialektickými
zákruty k “celosvětové integraci jak
výrobních sil, tak i celospolečenských
vztahů” (tamt.).
Na rozdíl od Hegcla a Marxe není
tento vývoj nutný, nýbrž “tento trend
představuje ovšem jen dějinnou mož
nost. Její uskutečněníje závislé na reál
né dějinné činnosti lidských pospolitos
tí.” (tamt.) To je jistě významná ko
rektura, ale pupeční šňůra autorových
názorů tím ještě přetržena není. Es
chatologie historického materialismu
se proklubává i ve výhledech na jaký
si konec lidských dějin, který bude pa
trně začátkem dějin subjektu jiných
kvalit a dimenzí. Po absolvování pěti
vývojových epoch (nyní jsme teprve v
třetí) se uzavře celá industriální epo
cha a nastane "éra lidstva jako systé
mově dovršeného subjektu, který bude

schopen obrátit své síly novými sméry a
do nových prostorů” (str. 15 - prolože
no V. Menclem).
Dříve však, protože jsme teprve ve
zralé třetí fázi industriální revoluce,
“postupně zanikne ekonomická nez
bytnost elementárního sociálního roz
dělení lidí na mocenské elity a zaměst
nané, řídící a řízené, nadřízené a pod
řízené... Tím vzniknou ekonomické a
sociální předpoklady pro společen
skou rovnost, sociální jistotu a spra
vedlnost, plnou politickou demokra
cii a tedy i pro uskutečnění zcela zralé
socialistické společnosti.” (na str. 382
v závěru, který je rovněž z pera V.
Mencla).
Křižovatky dvacátého století tedy
nejsou jen historií, ale především pro
jekcí autorské víry v socialismus. Tuto
víru jim jistě nikdo nemůže a nechce
brát, ale pohybujeme se pak ještě na
půdě historické vědy? Není to zase jen
ideologická projekce vycházející z
přání autorů, jimž je zřejmě budouc
nost spjata s pokračováním Pražské
ho jara?
“Naše naděje a důvěra v socialis
mus se odvozuje především z toho, že
právě jeho ideologie je nejvíce otevře
na nejen vědě a společnosti, má i hlu
bokou a dávnou tradici humanistické
ho internacionalismu, která ho přivá
dí i ke globalistickému myšlení i politi
ce, ale je i svou podstatou spjat s potře
bami prostého pracujícího člověka,
onoho “lidského faktoru”, jenž nako
nec rozhodne o osudu našeho světa.”
(str. 387). Poslední věty závěrečné ka
pitoly už explicitně doznávají, že jde
spíše o politicko-ideologickou příruč
ku než o přehled historie 20. století:
“Potřebujeme najít opět svou tvář,
smýt to, co vytvořilo ledy odcizení,
začít opět kráčet po cestách, které nám
v minulosti přinášely úspěch i uznání
jiných. Na kterých jsme dokazovali,

že i naše malé národy, dík svému úsilí,
rozhledu, pracovitosti a tradiční lásce
k pravdě, jsou s to objevit na cestách
budoucnosti mnohé, co může být uži
tečné, ba příkladné také pro jiné.”
(str. 388). S těmito prohlášeními ko
responduje pochopitelně i superlativ
ní hodnocení Pražského jara, zejména
pak Akčního programu z dubna 1968,
z něhož se hodně cituje. Tak např.:
“Tento Akční program (AP) předsta
vuje -as odstupem doby je to stále
zřejmější - jednu z nejpozoruhodněj
ších perspektivních, společensky re
formních koncepcí nejen českosloven
ského, ale i mezinárodního socialis
mu, první komplexní projekt ekonomi
ky, politiky i společenských vztahů roz
vinutého (/) socialismu, období třetí
průmyslové revoluce. ” (str. 293 - pro
ložil V.M.). Mencl zřejmě předpoklá
dá, že jeho představu o “osvícené”
vládě KSČ, která připustí jakousi
“glasnost” za předpokladu, že i nadá
le bude respektována vedoucí úloha
strany ve společnosti a ve státě, sdílí
většina občanů československého stá
tu. Akční program KSČ ovšem sledo
val připuštění jen omezené “demokra
cie” pod jejím dozorem, jak vyplývá
z jeho dalšího textu, který Mencl v ka
pitole věnované Pražskému jaru rov
něž cituje: “Smysl existence strany a
její vedoucí úlohy ve společnosti spo
čívá pak v tom, že musí vytvořit tako
vé podmínky, ve kterých by se tyto díl
čí zájmy (sociální, oblastní - pozn KH)
projevily jako iniciativa lidu, a umož
nit jí, aby se zformovala prostřednict
vím lidových organizací jako souhrn
námětů a požadavků. A právě Národ
nífronta musí pak být prostorem, kde
se tyto různé zájmy scházejí a integru
jí...” (str. 295). Nuže: takový horizont
je věru už překonán. Proč autoři ještě
po listopadové revoluci dali tento text
k dispozici, je opravdu nejasné. Snad
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skutečně věřili v bouřlivé pokračová
ní Pražského jara pod vedením “obro
zené” strany Národní fronty, snad je
k tomu svedla vyhlídka na nečekanou
publicitu textů, které po léta vadly v
šuplíku. Za přínos k poznání “křižo
vatek 20. století” tuto knihu označit
nelze.
Vedle ideologického rámce napsal
V. Mencl řadu kapitol (celkem 17 ze
34) věnovaných období po 1. světové
válce, kde sleduje události v Česko
slovensku od rozpadu Rakouska a
vzniku republiky až po Pražské jaro a
období normalizace. Paralelně k to
mu jsou z jeho pera i kapitoly o vývoji
v Rusku od revoluce až po brežněvovskou éru. Z pera M. Otáhala pak jsou
kapitoly o boji proti Rakousku za I.
světové války a o práci T.G. Masary
ky; další 4 kapitoly jsou věnovány II.
odboji, poválečné situaci, vzniku tzv.
lidových demokracií a vývoji v Čes
koslovensku v letech 1945 - 1948. M.
Hájek píše o rozkolu uvnitř sociálně
demokratických stran, o vzniku ko
munistické internacionály, o bolševizaci KSČ, o nástupu fašismu, zániku
Československé republiky a o II. svě
tové válce. Vedle těchto šesti kapitol
jsou jím signovány i další čtyři, v nichž
zachycuje Chruščovův pokus o pře
konání stalinismu, vládu Brežněva a
její úpadek, vznik hnutí za lidská prá
va v Československu v 70. a 80. letech
a nástup Gorbačova k moci. Vývoj
Západu po roce 1953 tvoří pak závěr
knihy.
Dvacáté století se tedy v knize zploš
ťuje na historii Československa a So
větského svazu se zdůrazněným zřete
lem na linii socialistického hnutí, kte
rá ani v charakteristikách západních
společností není opomenuta. Pozor
nost autorů je obrácena k hospodář
skému a sociálnímu vývoji, vývoj kul
turní je (prý zcela záměrně, neboť ne
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lze v jedné knize postihnout všechno)
zcela opominut. Neorganicky přiřa
zená kapitola Eriky Kadlecové, v níž se
heslovitě zachycuje situace hlavních
náboženských směrů v dvacátém sto
letí (katolicismu, orthodoxie, pro
testantismu, ale i hinduismu, bud
dhismu, islámu a judaismu, ačkoli v
celé knize se k problematice oblastí
spjatých s těmito náboženskými smě
ry nic nedovídáme), je jen zavrcholením metodické neujasněnosti, která se
vine celou koncepcí knihy, v níž se stří
dá učebnicový výklad s historickým
esejem a politickými spekulacemi. Neurovnaný, syrový text, který zejména
u V. Mencla je navíc napsán češtinou
zdeformovanou frázovitostí a séman
tickou inflací, která dotvrzuje, “že
mezi nedbalým vztahem k jazyku a ne
dbalým myšlením je velmi úzká sou
vislost” (Fidelius, Jazyk a moc, 1983,
str. 3). Vydavatelský spěch v mimo
řádné situaci může omluvit jen malou
část těchto nedostatků.
Karel Hrubý

Henry Baumgarten: Memoirs of a
Volunteer. The Book Guild Ltd.,
Sussex, Anglie 1990
Znám se s autorem této knihy už
skoro 40 let. Poznali jsme se v Los An
geles a víme, že jsme oba sloužili v čes
koslovenské zahraniční armádě. V ar
mádě jsme se neznali. Z počátku jsme
si povídali historky z vojny a pak to
jaksi ustoupilo do pozadí. Teď jsem
dostal Baumgartenovu knihu “Pamě
ti dobrovolníka”. Přečetl jsem ji na
jedno posezení. Je to kus historie na
šich životů a také kus kulturní historie
naší staré vlasti. Psal se rok 1939 a utí
kali jsme z protektorátu před Němci a
jejich posluhy. Už jsem na to na všech

no pozapomněl a teď mi to Baumgar
tenova kniha zase připomněla.
Počátek války zastihl Baumgartena
v Belgii, kde žil a pracoval ve svém in
ženýrském oboru. Mohl tenkrát ode
jet do Spojených států, ale poněvadž
byl důstojníkem v záloze, ihned se při
hlásil do československé armády, kte
rá se formovala ve Francii.
Začátky nebyly jednoduché. Utíka
li jsme před Hitlerem, ale do českoslo
venské armády jsme se hlásili dobro
volně. Baumgarten nebyl jediný, kdo
narazil na takového kapitána Tarabu
a kdo musel snášet jeho antisemitské
poznámky a činy. Kolikrát jsme mu
seli poslouchat rozpravy o tom, že ži
dovští vojáci nejsou vlastně dobrovol
níci, poněvadž před Hitlerem museli
utéci, kdežto nežidovští vojáci, to jsou
ti praví dobrovolníci. Pro Baumgarte
na to bylo tím horší, že byl záložní dů
stojník a důstojníků bylo často více
nežli mužstva. Byly to obtížné situace,
nervy byly napjaty, nikdo nevěděl, co
se s ním stane a jak z knížky vidíme,
chaos ve velitelských kruzích byl ne
smírný. Nechali ho prostě ve Francii
na frontě s 24 muži bez jakéhokoli
spojení nebo zásobení a když se ko
nečně protloukl na jih k českosloven
ským jednotkám, měl jen 4 muže.
Krásně popisuje záchranu do Anglie,
přecvičení v Anglii a pak přesun k čes
koslovenským jednotkám v Sovět
ském svazu. Bez výcviku, bez znalosti
řeči a bez znalosti výzbroje byli přidě
leni k polním jednotkám a do boje.
Není divu, že se těch důstojníků přelo
žených z Anglie do Sovětského svazu
mnoho nevrátilo.
Po dvou, třech letech služby, kdy
jsme se zúčastnili bojových akcí, se
rozdíly mezi vojenským personálem
velice zmenšily a vytvořila se kama
rádská pospolitost a přátelství, které
přetrvaly válku a o kterých já říkám,

že byla na doživotí. Bohužel jsme se
po skončení války rozprchli do celého
světa. A ty, co neutekli, ve vlasti, kte
rou pomáhali osvobodit, nečekal do
brý osud. Mnozí byli odsouzeni v růz
ných protivojenských procesech. Ně
kteří, co to přežili, byli rehabilitováni
a pak zas později derehabilitováni a
tak dále. Čtyřicet let jsme museli po
slouchat, že nás osvobodila Rudá ar
máda. O československých armádách
z Anglie a i z Ruska ani slova.
Baumgartenova kniha je plná zají
mavých informací, které by jinak
upadly v zapomenutí. Baumgarten
prošel Polskem, Středním východem,
Francií, Anglií a Sovětským svazem
nežli se dostal domů přes boje na Du
kelském průsmyku, kde byl zraněn.
Krásná je historka, jak se sešel zde v
Kalifornii s jednou dámou a jak se po
krátkém rozhovoru dohodli, že ona
byla ta vojenská lékařka, která ho
ošetřovala po zranění. Získal vysoká
vyznamenání. Z jeho řádků zní velmi
jemně trpké zklamání. Je to dobrá a
zajímavá kniha napsaná dobrou ang
ličtinou a stála by za český překlad.
Frank Marlow
Mesačník TVORBA, ktorú obnovu
je vydavatelstvo Tranoscius, chce nad
viazať na dobré tradicie prvého reda
ktora E.B. Lukáča, chce ich rozšíriť a
tvorivo aktualizovať. Niekdajší me
sačník “pre literatúru a kultúrny ži
vot” by sa chcel stať mesačníkom pre li
teratúru, kultúru a duchovný život; má
v úmysle intenzívne doháňať a zapínať
to, čo sa štyri desaťročia nepestovalo
a zanedbalo: intelektuálne a duchovno-mravne aktivizovať nielen evanje
lickú inteligenciu, ale pôsobiť v takom
to zmysle celoslovensky. Chce zasvä
covať najmä do modernej existenciál
nej protestantskej teológie, do súčas
nej západnej filozofie, estetiky, psy
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chológie, sociológie a pod., oslovo
vať skrátka dnešného, moderného člo
veka, dávať mu podnety na rozširova
nie jeho tradične úzkej náboženskej
sféry. Od ostatných kultúrnych časo
pisov mieni sa odlíšiť a odôvodniťsvoj
zmysel najmä etickým pohľadom a
dôrazom vo výbere domácich i zahra
ničných autorov, pri zaujímaní kritic
kých postojov k súčasnému kultúrne
mu i spoločenskému dianiu. Tým
všetkým má v úmysle vypínať prázd
no v človeku, ktoré zanechal starý ko
munistický režim, vztyčovať pred či
tateľa kultúrne hodnoty v ich pravej
a čistej podobe, a tak stavať v našich
prelomových časoch hodnovernú a
platnú hierarchiu kultúrnych aj etic
kých hodnôt. Chce budovať na sta
rých a osvedčených protestantských
tradíciách, ako sú sloboda kritického
myslenia a svedomia, príkladná vzde
lanosť, právo na vlastný názor, na
protest a trvanie na vlastnej pravde,
chce vôbec chrániť priestor pre ľud
skú osobnosť, jej slobodu a svojpráv
nosť, pre demokratické princípy v ži
vote jednotlivca aj spoločnosti. Chce
la by prebúdzať všetky nerealizované
a driemajúce duchovné potencie, hľa
dať nové beletristické a kritické ta
lenty, chcela by sa venovať aj mladej
generácii — a tomu všetkému by pris
pôsobila aj svoje rubriky, ktoré by

chceli byť živé, vychádzajúce z potrieb
času, ale smerujúce ponad čas: úvod
níky, pravidelné interviewy, autori aj
knihy zo sveta, literárne a kultúrne
eseje, domáce aj zo zahraničia, básne
a prózy, pôvodné i preložené, spo
mienky niekdajších autorov TVORBY
a memoáre významných slov, osob
ností, ankety, fejtóny, diskusie, listy
čitateľov, pohľady na divadlo, film,
hudbu, výtvarné umenie, recenzie
kníh, kritické glosy.

Julius Vanovič

Errata
V článku Jindřicha Tomana Národ
nost je věcí volby ve 4. čísle 1990 se z
“liberálně naladěných intelektuálů”
na str. 78 stali “literárně naladění inte
lektuálové”. Správně má věta, která
začíná na 6. řádku, znít takto: Zejmé
na mezi liberálně naladěnými intelektuá
ly se často sázelo na nacionalismus, in
dividualismus a moralismus.
Ke stejně nepříjemné chybě došlo
i v článku Květoslava Chvatíka Filo
sofie umění Jana Patočky. Na str. 30
stojí v 11. řádku zdola “námitky ne
čestnosti” místo správného “námitky
nečeskosti”, což je v případě člověka
tak úzkostlivě a bytostně čestného, ja
ko byl Jan Patočka, dvojnásob trapné.
Autorům i čtenářům se omlouváme.
Redakce
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Verlainova Podzimní píseň v překladech českých básníků
Antonín Brousek: Na okraj dávných překladů Ivana Blatného
Rilke a Hölderlin v překladech Ivana Blatného
Dvě proměny Frostovy básně
Lyn Coffin: Hon na vlka v rouše beránčím
Jiří Orten: Bílý obraz (anglický překlad Lyn Coffin)
Jan Skácel: Rosa coeli (anglický překlad Lyn Coffin)
Mary Hrabik-Samal: Jak jsem překládala pana Hrabala
Jan Novák: Zavinil to psací stroj
Eva Eckertová: O českých překladech náboženské literatury
Jan Vladislav: Z otevřeného deníku
Vladimír Holan: Dopisy tiskaři Vlastimilu Vokolkovi z let 1931 až 1965
František Goldscheider: ... na všem jsou vinni židi a cyklisti aneb divadlo
v ghettu Terezín
Jan Uhde: K otázkám kontinuity v díle Věry Chytilové
Karel Trinkewitz: Oslava o slovech aneb chvála Ivana Vyskočila
Jan Baleka: Hořký satanik Josef Váchal
Josef Váchal: Pohádka o třech malířích
Diskuse: Ľubomír Ďurovič: Skutočne čechoslovakizmus?
Kritické marginálie

3
8
20
27

30
44
47
51
52
58
63
68
76
80
81
84
86
89
94
100
107
109
120
134
144
147
149
151
153

Ilustrace: Vilém Reichmann a Josef Váchal
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Číslo 3
Milan Hamada: Totalitná moc a literárna veda
Bohuš Kováč: Filozoficko-estetické východiská veľkomoravskej
literárnej školy
Július Vanovič: Dijonská genéza
Michal Gáfrik: Martin Rázus ako epigramatik prevratu a rušiteľ
poprevratových ilúzií
Tomáš Strauss: 1990 mínus 1957 - jedna tretina storočia
Peter Brabenec: Súčasné slovenské a české umenie očami francúzskeho kritika
Jana Geržová: Tvorba Dana Fischera
Albert Marenčin: Strach a spoločenské mechanizmy
O mŕtvych len dobře
Helena Malovcová: Na týchto miestach
Ivan Kadlečík: Príbeh dialogu medzi dobrom a zlom
Z poézie Zuzany Bakošovej
Karol Belák-Berger: Slováci a ich židia
Hana Ponická: Malá hnedá lasička
Mary Hrabik-Samal: Postscriptum k fejetonu Hany Ponické
Pavol Hrúz: Jarky, bahnice
Gizela Slavkovská-Gáfriková: Päť básní
Victor S. Mamatey: Americkí Slováci v historickej perspektíve
Jozef Špetko: Prehry a Pyrrhove víťazstvá
Dušan Šimko: 0 hraničnej čiare a o inom
Kritické marginálie

3

6
24
34
51
60
65
71
75
76
77
81
83
93
95
98
112
114
123
139
143

Ilustrace: Rudolf Fila, Ľudovít Fulla, Dano Fischer, Michael Kern, J. Meliš,
Rudolf Sikora

Číslo 4
Ladislav Hejdánek: Variace a reflexe na témata vězeňských dopisů
Václava Havla
Rozhovor Karla Hvížďaly s Jiřím Němcem: O třech pohybech
lidské existence
Oleg Sus: Na horizontu: mimoznaková intence umění
Květoslav Chvatík: Filosofie umění Jana Patočky
Ludvík Kundera: Kusé vzpomínky na Bohdana Lacinu
S Bohdanem Lacinou o surrealismu a jiném
Vilém Prečan: Demokratická obroda akademického života v současném
Československu
Jaroslav Krejčí: Co namísto marxismu-leninismu?
Jana Nechutová: Klasické vzdělání a československé školství
Vojtěch Jestřáb: Den starých abiturientů
Jindřich Toman: Národnost je věcí volby
Karol Belák-Berger: Nacionalismus redivivus?
Jaroslav Mezník: Moravský problém
Jozef Špetko: Prehry a Pyrrhove víťazstvá, 2. část
Zdenka Brodská: Za Milanem Šimečkou
Zdeněk Vašíček: Český diskurs
Martin Hybler: K Vašíčkovu textu
Úryvek z Věčného ženicha Karla Sabiny
Rozhovor o literatuře
Z jubilejní knihy Benefice; Lenka Procházková, Arnošt Lustig: Můj psací stůl
Věra Žižkovská: Žabí květ
Kritické marginálie
Ilustrace: Bohdan Lacina
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3

18
25
28
34
37
40
53
62
67
70
80
88
91
110
112
119
123
124
132
139
144
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