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vést je, nabádat k činu, k poznání. Jednoduché 
věci se naučíme sami, oč těžší je předávat to, co 
zatím jen tušíme (a můžeme se mýlit). 

Oddíl „Zavazadlo“ je filosofický esej, 
který nepíše moudrý děd Vševěd, ale milu-
jící člověk: „Příležitost musíme volat“ (s. 75), 
„Slova, jež užíváme, jsou jměním“ (tamtéž). 
Je tu i úvaha o budoucnosti: „Je možné, že po 
radosti / přijde mnoho bolesti“ (s. 77). „Plač, 
když se ti chce, ale jinak ne. / Vystavuj se 
bolesti“ (tamtéž). Celý oddíl je niterným exis-
tenciálním dialogem tří generací. Otec, syn 
a vnuk. Otec rodu nabádá: „Neotvírej / režný 
pytel viny“ (s. 97).  A jeho syn předává svému 
synovi: „Ty / nejsi středem ničeho, / svět se děje / 
za hranicí tvého těla“ (s. 99). 

Tato část poémy odmítá představu rodiče 
jako neustálého strážného anděla. Na druhé 
straně by mohla lehce sklouznout k  odšťa-
veným moralizujícím příkazům. Básník si 
toho je jistě vědom, když odvěký zákon pře-
žití, jako je nezbytná schopnost umět padat 
a umět po pádu vstát, ozvláštňuje elektrizují-
cími verši: „proteč půlnočními liliemi“ (s. 97).  

Enzymy, molekuly, buněčná
kaše, z níž jsme stvořeni

Třetí oddíl zvaný „Konverzace“ je nekon-
venčním pohledem na rostoucí vnímavost 
batolete. Poetické žehnání tělesnosti. Sta-
tečné přiznání, že otec a  syn nejsou jedna 
bytost, ale dvě. Co nás spojuje, vyjadřuje bás-
ník až odtažitě stroze: „fragmenty rozptýlené 
v proudu, / enzymy, molekuly, buněčná / kaše, 
z níž jsme stvořeni“ (s. 105). 

Nehledejme v  této „Konverzaci“ žádnou 
uslintanou breptavost, a  to přesto, že jsou 
vzpomenuty první krůčky, první zuby, první 
odřeniny, strup na čele – jako vstupní neza-
měnitelné zkušenosti človíčka. Nic za tebe 
neodžije otec. Je to, co je, a  to, co je, je vše. 
Ale i zde se básník prozradí, když si nechává 
na památku synkovu první ustřiženou kadeř.

Ovšem autorova pozornost je důsledně 
zaměřena na řeč, zde na první slůvka. 
Nepřesná výslovnost, ochočené slabiky, 
napětí mezi slovy – takto je celý proces popi-
sován, záměrně bez dojetí, až badatelsky stříz-
livě. Jako repetici, jako ozvěnu našich slov, 

přestože navenek můžeme slyšet jen dojemné 
žvatlání. To je tikající a prchavá přítomnost. 
Autor ovšem nesentimentálně vnímá čas – 
otci a synkovi neplyne stejně. 

Přestože se autor nerozplývá dojetím, jsou 
závěrečné verše důstojným hymnem na první 
synova slova, kdy se přiznává, že taková oslava 
je vítězstvím tvrdošíjných citů a básník jde za 
nimi s rukama vzhůru. Ta dvojznačnost vzty-
čených rukou je téměř hlasitá. Vlastně nejde 
o  důstojnost, ale o  dospělost. „Dětský návod 
na upřímnost“ je ve skutečnosti dospělé vyjád-
ření otcovské lásky a něhy. A samozřejmě sly-
šíme i oslavu lidské řeči jako nesmírného daru. 

Nejde o estetickou dokonalost
Třebaže mají obě poémy zcela zřetelný 

motiv, takže bychom téměř banálně mohli 
zredukovat skladby na dva životní póly: smrt 
a  zrození, nabízí tato poezie k  zamyšlení 
mnohem víc. Neboť téma, jak víme, si žádá 
své adekvátní vyjádření. A v  literatuře navíc 
platí, že se musí jít do krajnosti, tedy přehá-
nět, hyperbolizovat. 

Básník Delbos to ví, ale rozhoduje po 
svém. Vzpírá se jak nabízené barokní veleb-
nosti, tak titěrné zdobnosti. Přitom je jeho 
schopnost jedinečného poetického vyjádření 
vysoká. Ale jako by sám sebe držel na uzdě. 
Jeho básnický jazyk je skutečně bujný Pegas 
a  snadno by mohl vzepjat křídla a  lidské 
trápení i  lidskou radost vyzpívat v  takových 
výškách, že už by nic ani moc nebolelo, ani 
se moc neradovalo: estetická dokonalost. 
Jeho jsoucno je objektivní, třebaže je v něm 
slyšet zadržení dechu. Jde o transcendentální 
vlastnost bytí, ale projevovanou v  mezilid-
ských vztazích. I  proto musí být vyjádřena 
bezprostředně a přirozeně, aniž by se zbavila 
vnímání základního krásna, přirozeného citu 
pro světlo, barvu, melodii promluvy.

Proporcionalita objevných metafor i pros-
tých záznamů je v obou poémách sympatická. 
Proporce jsou vlastně významným atributem 
krásna a výrazně posunují básníkovo sdělení 
do mnohovrstevných úrovní. ■

POUTNÍK NA CESTĚ 

Jiří Červenka: Zápisky z cest
Protimluv, Ostrava 2021, 126 s.

Jiří Zizler

„Zajímají mě reálie, ne fakta. […] V reáliích je 
zašifrováno skryté sdělení, otisk času, prožitá 
minulost.“ Jiří Červenka (1943–2021) vystu-
doval češtinu a ruštinu, později i filosofii, vel-
kou část života pracoval manuálně třeba jako 
lesní dělník, nejdelší dobu strávil coby kaste-
lán na hradě Pecka, později působil jako his-
torik v Národním památkovém ústavu v Par-
dubicích. Jeho životní peripetie představila 
stanice Vltava v desetidílném cyklu Osudy. 

Vydal několik básnických sbírek (Paměť 
okamžiku, 1996; Konec sezony, 2003; Uvidět 
Znojmo, 2008), po revoluci hojně překlá-
dal z polštiny, kterou si osvojil jako samouk 
(mj. C. Miłosz, S. Vincenz, L. Kołakovski, 
A. Stasiuk, Z. Herbert, A. Scipiorski), pub-
likoval v  různých literárních časopisech. Ve 
svazečku Zápisky z  cest vycházejí posmrtně 
jeho cestopisné črty z let 1989–2021 a něko-
lik menších cyklů jeho „cestovních básniček“; 
některé z textů autor publikoval mj. v Souvis-
lostech, Střední Evropě, Protimluvu či Výčep-
ním listu.

Na konto překladu Červenka pozname-
nává: „Překlad je pouze jistou, intenzivnější 
formou četby. Zatímco čtenář prochází kraji-
nou díla jako turista, musí se tudy překlada-
tel proplazit, prosekat, prokousat.“ Domníval 
se, že představa o  lepším porozumění bás-
nickému textu v  prostředí, kde vznikalo či 
které autora inspirovalo, může být stejně tak 
svůdná, jako scestná. Stejně ale neodolal touze 
a potřebě vypravit se na některá z těch láka-
vých míst. A  tak – ještě před Listopadem – 
cestuje do litevského Vilniusu, někdejšího 
polského Wilna, za stopami Czesława Miłosze 
(a  tu cestu si v  dalších letech zopakuje), 
vydává se do huculských Karpat za památkou 
Stanislava Vincenze, autora knihy Dialogy se 
Sověty, pohybuje se v Polsku a seznamuje se 
s Andrzejem Stasiukem a nevyhne se ani nej-
větší východní zemi – Rusku. Stejně tak neza-
nedbával luhy a  háje domácí: trasu Pecka– 
–Znojmo (250 km) absolvoval pěšky desetkrát. 

Svoje zaměření na geografický i  politický 
východ zdůvodňuje Červenka prozaicky – 
neovládá žádný západní jazyk, a tak se raději 
Západu úplně vyhnul. Naopak atmosféra 
Východu mu učarovala. Zejména na ven-
kově tu zůstává něco původního, syrového 
a  nezprostředkovatelného, modernost sem 
vniká pomalu a  lidé ji přijímají neochotně 
a  poněkud na zapřenou. Navíc tu ještě lze 
prožít dobrodružství. Ve dvaceti autor poznal 

hory, „ležely na dosah jako velká oddychu-
jící zvířata“. V karpatských horách prochází 
poloninami a na pokraji večerní tmy na něj 
zírají „temné propasti z obou stran. Těsná hra-
nice mezi pýchou a pokorou“. 

Červenka věrně zachycuje situaci po roz-
padu socialismu či v  době hroucení Sovět-
ského svazu (pohybuje se v Pobaltí, bojujícím 
o nezávislost) se vším tehdejším rozkladem, 
zmatkem i nástupem nových poměrů se stej-
ným, jen přestrojeným veksláctvím a  šlen- 
driánem. Zajímavě popisuje zvláštní a kom-
plikované vztahy mezi Poláky, Litevci a Rusy 
na poznávaných územích, napadá ho, „zda 
nacionální rozpory nejsou jen jakýmsi séman-
tickým nedorozuměním“; jemu paradoxně 
v  komunikaci a  přijetí nejvíce pomáhá, že 
sem nepatří, ač všem rozumí, což zvyšuje 
jeho hodnotu pro všechny strany. Nezastírá 
civilizační vzdálenosti, které vyostřeně for-
muluje při jednom z  úvodních kulturních 
nárazů dialog dětí a  manželky („Maminko, 
tam se jim propadl záchod do země!“ […] „Jo, 
děti, tady už začíná Asie!“).  

Cestu do Ruska motivovala podivuhodná 
rodinná historie. Levicově orientovaný děde-
ček totiž odešel v  roce 1925 do Saratovské 
gubernie, kde spolu s dalšími Čechy zakládal 
družstvo a  vesnici, obojí s  názvem Reflek-
tor. Narazili tu na tvrdou sovětskou realitu, 
neefektivní ekonomické poměry a  krušné 

životní podmínky; mnoho členů komuny 
se vrátilo, dědeček však zůstal a  udělal zde 
i  jakousi kariéru. Nechal se repatriovat až 
v roce 1950, krátce před smrtí. Vesnice však 
dosud existuje a vzpomíná se zde na Čechy, 
kteří tu postavili školu. Před ní stojí socha 
Lenina, o němž místní děti vědí jen to, že byl 
„hodný“.   

Červenkovy úsporné, hutné reportážní 
skici především vyzdvihují poutnictví coby 
nejlepší metodu pohybu v prostoru i v životě. 
Jezdí se nejlépe vlakem („na tomto způsobu 
mě vždy uchvacovala jedna věc – jeho diva-
delnost… Člověk musí hrát sám sebe, v  roli 
cestujícího dožadujícího se svých práv je 
ztracen.“) a  následují dlouhé pěší pochody 
bez mobilního telefonu v  kapse, s  batohem 
a spacím pytlem na zádech, nocování v kra-
jině či u  náhodných domácích, skromné 
jídlo i komfort. Chůze a pouť jsou svébytným 
nastavením a  postojem k  životu, meditací 
i otevřeností ke světu. 

„Cesty s  tátou pro mě byly školou důvěry 
v lidské dobro a k přesahům bytí,“ konstatuje 
na obálce autorova dcera. Červenkova dikce 
je vlídná, pomalá a  klidná, sama tak připo-
míná rytmus chůze. Pro čtenáře jeho malá 
cenná kniha představuje vybídku k usebrání 
a nápodobě, k pochopení, že putování a mou-
drost vždy kráčejí svorně ruku v ruce. ■

PRŮHLEDY DO KONCE VÁLKY

Jiří Padevět: 1945
Host, Brno 2022, 144 s.

Milan Pavlovič

Ve své třetí knize krátkých povídek Ostny 
a  oprátky (2018) Jiří Padevět uvádí, že vět-
šina příběhů má reálný základ nebo pravdě-
podobné kulisy, ovšem „podobných příběhů 
se odehrály tisíce…“. Postupně to vypadá, že 
se jich nakonec rozhodl několik tisíc i odvy-
právět, a  tak mu od Poznámek k  dějinám 
(2014) vyšla už osmá kniha krátkých textů, 
z  toho šestá za posledních pět let. Metodou 
zápisu próz se přitom nová kniha nejvíc sbíhá 
s Republikou (2020) – jde často pouze o jedno- 
nebo dvoustránkové miniatury, ke kterým je 
připojen odstavcový komentář, psaný neu-
trálním slohem kontrastujícím s lyrizovanými 
povídkami, jenž je situuje do konkrétní histo-
rické situace.

Částečný posun v Padevětově mikropovíd-
kové próze odkrývají už názvy: Kupříkladu 
kniha Střepy času, krajin, konspirací / Nale-
zený deník (2015) se ještě skládá ze střípků, 
které se vrství přes sebe či zobrazují souběž-
nost různých událostí a místo záběrů jde spíš 
o poznámky a  inscenované prameny, jako je 
dopis T. G. Masaryka. Předposlední Vladi-
mír Iljič Lenin v obrazech (2021) už má proti 
tomu povahu obraznou, respektive v podobě 
téměř filmových skečů představuje krátké 
scény z Leninova života. Mírně se proměňuje  
i  kontextualizační aparát, který je ve většině 
souborů přítomný: V Ostnech a oprátkách či 

Snách a sekyrách (2019) šlo o novinové titulky 
či básně, nyní už se jedná o autorské texty, tře-
baže s potlačenou estetickou funkcí.

I v 1945 je povídka především scéna. Padesát 
šest nečíslovaných a nepojmenovaných textů 
udržuje obdobná a stále se opakující šablona. 
První věty bývají vždy obrazné a s minimál-
ními odchylkami – které představují pohled 
z  vnějšku či do něj na chvíli přeskočí – se 
v  povídkách jedná o  pohled postavy, kolem 
které se povídka točí. Před očima postav se 
odehrává většinou banální situace, jež až zna-
lostí komentáře nabude na významu a  osu-
dovosti. Ojedinělé dva výstupy ze záběru či 
myšlenek postav, které se obracejí na čtenáře 
a ruší perspektivu pohledu aktérů („jako když 
muchláte papírový pytlík z pekárny, co v něm 
bylo pečivo a  na který jste si ráno v  kuchyni 
rychle poznamenali špačkem tužky zbytky 
barevného snu“ – s. 50), je zde proto možno 
považovat spíš za chybu, která rozbíjí kompo-
zici celku.

Padevětovy postavy se nacházejí často těsně 
před smrtí, aniž by o  tom věděly, a  povídky 
jim tak v rámci fikce poskytují hlas, který už 
jejich předobrazy jako svědci mít nemohly. 
Tentokrát jde většinou o  lidi, jejichž jména 
poznáme až z  knihy, ale vedle toho se mih-
nou i někteří armádní činitelé či Josef Čapek, 
Josef Váchal nebo Adolf Hitler. Identita postav 
se odhalí v  závěru, po nastolení a  rozehrání 
situace, či případně až v  komentáři. Čtenář 
dostává obraz, a až když si ho v hlavě dotvoří, 
nabalí se na příběh historické kontury, které 
ho převálcují. Podtrhuje se tím i  ona klipo-
vost, kterou Padevět využívá, když jde často 
o  mininarativy, jejichž dějovou linku tvoří 
v  lepším případě jen cesta odněkud někam 

a  jinak ji vyplňuje spíš introspekce postavy. 
Komentář sice možnost příběhu protáhne, ale 
většinou jde jen o pár chvil, než by nastala avi-
zovaná smrt.

U Padevěta jsou postavy vůbec stále v cen-
tru. Prostředí tvoří jakousi kulisu, která jako 
by mnohdy vznikala až za pochodu na scéně 
a často má výraznou haptickou nebo vizuální 
povahu: Tak se hladina natrhne nehtem, les 
trhá štěkání na cáry, soumrak překrajuje údolí 
a svítání se jednou štrachá po cestě, jindy se 
rozlévá nebem a  ještě jindy se plazí. Právě 
ona častá situovanost próz před svítání je 
však nakonec příznačná: Tradičně jde o dobu 
naděje, kdy se rodí nový den, i obrazně je to 
počátek čehosi žádoucího, a  zesiluje se jím 
tak kontrast k  tragičnosti, která do povídek 
následně vtrhne.

Ale nejen kulisy, nýbrž i  věci nebo části 
těla zde obecně mají autonomní vůli. Ban-
daska chce jednou vyzvracet kapky polévky 
mezi kameny, jindy se neklidně vrní, sponka 
se snaží nositelku pokousat. Stran určení věcí 
u Padevěta platí, že jde většinou o věci nějak 
zlomyslné, člověku jakoby škodící: Tu se na 
něj zašklebí dveře, ondy zase žárovka, poté 
žárovky trucují a  šklebí se budova. Bochník 
mlčí, těsto odpočívá, polévka vztekle nadzve-
dává pokličku. Výběr věcí není náhodný, neboť 
podtrhuje povahu každodennosti, do které 
dějinné události z povídek vstupují. Zatímco 
iluzivnost prostředí se jeví jako funkční, ony 
pravidelné personifikace a synekdochy mi při-
padají spíš přitěžující: Jde o prostředky velmi 
výrazné, ale jejich naplnění většinou nemá 
takovou sílu, aby onu nápadnost podepřelo.

Soubor přitom představuje poměrně jed-
nostranně směřovanou výpověď – předkládá 

výhradně tragické příběhy, ve kterých se sice 
objevují naděje a  vyhlídky na lepší budouc-
nost, ale vzhledem k dohlédnutelnému konci 
po nich zůstane jenom kontrast mezi oběma 
částmi. Češi, Němci i  Rusové se tu chovají 
hrůzně, ale nikdo z těch, kdo vytvářejí dějové 
zvraty, se nechová jinak. Příběhy jsou řazeny 
chronologicky od konce ledna zhruba po 
červen předsevzatého roku (většinou jde 
o květen, jednou pak září a prosinec) a napl-
ňují Padevětovy opakované teze o jaru a létu 
roku 1945 jako o době, kdy zmizelo dobro.

Přetrvává tak ono ošemetné spoléhání se 
na oporu v  silných příbězích z  historie. Ke 
cti zde Padevětovi slouží, že z  nabídky roku 
1945 vytahuje většinou příběhy méně známé, 
a netěží tak plně z  toho, že bude znát čtenář 
situace cele předem. Zatímco některé dří-
vější mikropovídky byly zajímavé i v tom, jak 
míchaly historii s fikcí, zde je vzdor fiktivnosti 
konkrétních výjevů imaginace podstatně 
svázanější tečkou, kterou příběh dostává 
v  komentáři. Stranou zůstaly i  subverzivní 
ironie a  téměř absurdní humor, jež zajímavě 
nabíjely Vladimíra Iljiče Lenina v obrazech.

Padevět si našel metodu, která se mu osvěd-
čuje, a zmnožuje ji nad míru. Netřeba přitom 
předpokládat, že by ona exploatace lidského 
neštěstí, kterou lze do krátkých próz přeta-
vit (nejviditelněji zatím v lidických příbězích 
Dvacet minut na vsi, 2019), byla posledním 
souborem vytěžena. Za limitem metody tak 
stále prosvítá alespoň solidní stylistika, která 
z  próz mnohde vytváří působivý jazykový 
materiál. A působivě knihu dotváří i grafická 
úprava Martina T. Peciny s potahem laděným 
do bílé, červené a černé, tří nejčastějších barev 
v povídkách. ■


