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Kultura Kdoříká, žepředproblémy
neutečete?

Radim Kopáč
literární kritik

Spisovatel Jan Němec dal své
novince trochu prvoplánový

název: Liliputin. V jeho bibliografii
je knížka šestá v řadě: po dvou oce-
ňovaných románech, sbírce básní,
knize rozhovorů a první kolekci po-
vídek.
Tu vydal Němec před třinácti lety

a devatero tamějších textů ocejcho-
val jako „málemmilostné“.
Novinka má v podtitulu „povídky

z války“. Je jasné, jakou válku má
Němec na mysli. Ačkoli ruská agre-
se na Ukrajině není „jenom“ válka,
ona je to cílená, brutální genocida.
Podobně nepřesný je i titul: liliput
je možnámalý na těle, ale ne nutně
na duchu. Putin zvládá pod svou

střechou obě ty malosti naráz. A vr-
chovatě.
A povídky? Je jich pět. A je jistě au-

torsky riskantní zpracovávat látku
takhle čerstvou, starou aktuálně
osm měsíců. Notabene když jsou
věci pořád v pohybu a nikdo neví,
jak to všecko skončí. Není v tom tro-
chu snaha povozit se na populární
vlně? Nebo psal Němec ty povídky
jako nutnou sebeobranu? Potřebo-
val se z té fatální porce nesmyslu,
nespravedlnosti a nechutného nási-
lí, která se děje kousek od nás, vy-
psat?
To by se dalo pochopit. Otázkou

je, jestli ty texty mají v sobě něco
víc. Nějakou nadstavbu mimo kon-
krétní čas a prostor, nějaké obecněj-
ší téma, druhý plán a skrytý vý-
znam. Prostě nějakou literaturu.
První povídka vypráví o jedné po-

hodlné, všemi slastmi pozdního ka-
pitalismu vystlané cestě do Kyjeva;
bez cíle, bez důvodu, zřejmě jen
pro samu cestu. Čtvrtá povídka je
záběrem z cíleně ničeného Mari-
upolu, odkud není úniku – málem
ani pro kouř z tamějších oceláren.
Pátá povídka pak našla domicil

v Moskvě, kde dvě homoeroticky
vyladěné přítelkyně revoltují proti
válce. Tyhle povídkymají potenciál
nanejvýš časopisecký. Jsou to aktua-
lity, spíš obrázky než dějové pří-
běhy, a jejich síla hasne s řemesl-
nou zručností.

Jasný vrchol
Zbývající dva kusy, druhý a třetí
text, jsou však jiné. Válka je tu je-
nom kulisou, to podstatnější je jin-
de, v druhém plánu. Už jazyk dru-
hé povídky je jiný: pouliční, rozcu-

chaný. Klub kyjevských čichačů le-
pidla, parta bezprizorných, sociál-
ní spodina z děcáků a pasťáků, tady
realizuje svou verzi zločinu a tres-
tu. Autor ovšem šikovně a opakova-
ně přepisuje hranici mezi viníkem
a obětí, mění bílou za černou, prav-
du za lež. Nakonec je z toho žánro-
vě skoro akční drama. Ovšem s me-
tafyzickým přesahem.
Třetí povídka pak přináší jasný vr-

chol. Je v ní totiž všechno, co je růz-
ně jinde po knize naznačeno, letmo
zmíněno. Hlavně základní, přezíra-
vý pohled Západu: bohatého, pře-
moudřelého, přežraného. Prostě
dekadentního natolik, že si ochot-
ně podřezává větev, na které sedí.
Hrdinkou je tady namachrovaná,
cynická vědkyně, která má pro-
blém s množením. Naordinuje si
proto repliku „mateřství je jen kon-

strukt“ a zaplatí jednu ukrajinskou
dělohu, aby děcko odnosila za ni.
Tady je Jan Němec až brutálně,
neslitovně kritický: ke všem těmne-
reflektovaným jedincům i davům,
co mají za to, že pravda je vždycky
na jejich straně. To je téma aktuální
i věčné.
Ostatně tohle je jádrem bludu, je-

hož zajatcem je Putin. Němcova
nová kniha sice toho grázla ze sedla
asi nevyhodí, ale je minimálně zčás-
ti užitečnou platformou. Jednak pro
úvahy nad tím, jak nosné je míchat
aktuální politiku s literaturou. Jed-
nak pro úvahy nad věčnými katego-
riemi jako dobro a zlo, smysl a ne-
smysl. To nakonec není málo.

Mirka Spáčilová
redaktorkaMF DNES

Natáčením vlastního přežívá-
ní za nucené izolace dvou lidí

v jednom bytě lze zabít čas, ale kro-
mě muziky, která tu vznikla, chybí
dokumentu Sami doma pádný dů-
vod, proč záznam z covidového
soužití přátel vůbec pustit do kin.
Odpodzimu 2020 do jara 2021 sdí-

leli Jan Foukal a Albert Romanutti
domácnost. Oběma se právě rozpa-
dl vztah, takže popíjejí, uklízejí, hra-
jí šachy o to, kdo umyje nádobí,
dělí si šatník, sestavují nábytek, ta-
petou si vytvářejí iluzi mořské plá-
že, skládají (nejen) vánoční písně,
fotí se na novoročenky, balí dárky –
a věčně rozebírají vztahové problé-
my. Jak v obecné rovině, tak osob-
něji včetně absurdní výmluvy „měl
bych zavolat, ale nemám kdy“.
Dočasný nájemník má děti, s ni-

miž si telefonuje, jednou je vezmou
na lyžařský výlet utopený v mlze,
ale jinak se oba chovají jako nezra-
lí, do sebe zahledění umělci, jejichž
hospodařením ve stylu Chalupářů
prolíná reklamní hudební linka.
Tady záleží na divákově vkusu,

texty v sobě nesou pozérskou hru
na existenciální vnímání světa, ale
za klávesami se rodí muzikantská
paráda, tak osvěžující v přehlídce
nicnedělání s koupelí při svíčkách.
Nicméně zimní bezčasí za oknem

výmluvně vystihuje melancholii ka-
rantény s několika bizarními mo-
mentkami z ulice, místy zazvoní hu-
mor jako s léčbou škytavky a po-
stupně se beze slov prosazuje skry-
té hlavní téma, totiž potřeba souná-
ležitosti; kdykoli jeden z kamarádů
třeba jen na pár hodin odejde, dru-
hý se propadne do samoty.
Třeba si společně s nostalgickým

úsměvem zavzpomínají, až si zá-
znam pustí po letech. Jenže takové
„rodinné“ domácí video má smysl
právě a pouze pro ně.

Nejvděčnějším divá-
kemČeského slavíka
se ukázali sami účinku-
jící. Česká popmusic
zase jednou sama sebe
poplácala po zádech,
jak to dělá hezky.

Jindřich Göth
redaktor MF DNES

T
ak tohle jsem opravdu...
čekal. Narážek na Mistrovo
ikonické poděkování za kaž-
dého dalšího Slavíka do
sbírky jsme se v průběhu ve-

čera dočkali dost, i tak si je však do-
volím vypůjčit jako vyjádření poci-
tu z výsledků.
Zklamání se nekoná, to bymumu-

selo předcházet nějaké očekávání.
Letos se víceméně předpokládalo,
že v pěvecké kategorii zvítězí Ma-
rek Ztracený, jehož kariéra v po-
slední době připomíná hollywood-
ský film, jak sám poznamenal v dě-
kovné řeči. Stalo se, čili je vše v po-
řádku.
Ztracený je dokonalou definicí

ryze mainstreamového interpreta.
Nemá nijak výjimečný hlas, ale je
rozpoznatelný. Píše omyvatelné
nekonfliktní písničky. Je za nímme-
diálně vděčný životní příběh a je
stravitelný pro všechny generace.
Nemíchá se do politiky, není pře-
hnaně „klusovsky“ sluníčkářský,
ani z něj nepadají výroky, jež by

jeho posluchačemátly nebo znepo-
kojovaly.

Pojďme se dojmout
Průměrný český hudební fanda má
prostě rád své jisté a výsledky Čes-
kého slavíka to potvrzují. Mirai
a Kryštof se svými „svazácky“ opti-
mistickými discopříběhy se mohou

snažit, jak chtějí. Vydá-li po několi-
ka letech album teplický Kabát, na
němž Pepa Vojtek pěkně od podla-
hy zaryčí, že Rumcajs miloval Man-
ku, jde si konkurence odpočinout
na střídačku.
Stejně tak početný dav uctívačů

hlasu Lucie Bílé nedopustil, aby se
jeho věčně rozesmátý a sebedojíma-

vě moralizující idol nestal zpěvač-
kou roku. Ona kunderovská kýčovi-
tá slza nad sebou samým kanula
v přímém přenosu z očí hned něko-
lika přítomným, nejmarkantněji
při vzpomínce na Hanu Zagorovou
nebo při pěveckém vystoupení Voj-
těcha Dyka.
Další věc, již slavnostní udílení

cen odhalilo o současném středním
proudu, je jeho sebezahleděnost
a konzervativnost. Nic, co by naruši-
lo jeho pořádky, tu nemá místo.

Na Řezníka řezníka
Leccos o tom prozradilo vyhlašová-
ní kategorie hip hop a rap, kam se
nedostavil nikdo z oceněných. Jedi-
ný Marpo za sebe vyslal náhradní-
ka Jakuba Koháka, o zlatých ATMO
music a stříbrném Calinovi, který
se stal rovněž objevem roku, jako
bychom ani nevěděli, že existují.
Český slavík nestojí o to, aby ně-

kdo poukazoval na jeho zamřelost.
A najde-li se takový rebel, vypořá-
dáme si to s ním hezky s noblesou
a blahosklonným vtipem, abychom
mu ukázali, kdo je nad věcí a kdo je
zlý, zapšklý a nepřející morous.
Řeč je o loňském výstupu rapera

Řezníka, který ťal nekompromisně
do živého. Letos na to tvůrci přímé-
ho přenosu zareagovali tím, že po-
zvali skutečného řezníka a „žertov-
ně“ mu vymýšleli raperské jméno.
MC Sulc, jak vtipné...

Nezpívej a vyhraješ
Kdo chce uspět, nesmí zkrátka vy-
bočovat, provokovat, znepokojo-
vat a vůbec nejlépe udělá, nebu-
de-li ani vydávat desky a koncerto-
vat. Povzdech Vojtěcha Dyka, který
připomněl, že v předešlých letech,
kdy vydával desky a koncertoval,
nedostal žádné Slavíky, kdežto le-
tos byl na druhémmístě za jedinou
píseň, již nově nazpíval. Co z toho
plyne? Mlč, nezpívej, moc na sebe
neupozorňuj a zlato tě nemine.

Liliputin
Jan Němec

Němecmezi ukrajinskými čichači a dělohou
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Sami doma
Česko, 2022

Iluze Jan Foukal a Albert Romanutti
si hrají na „pláži“. Foto: Aerofilms

StravitelnýPřekvapení se nekonalo,mezi zpěváky vyhrál Marek Ztracený, jenž kromě toho bodoval i v kategorii Pí-
seň roku posluchačůRádia Impuls. Foto: Jakub Stadler, MAFRA

Fajn, byli Sami
doma. Ale proč
to zveřejňují?Slavík ztracený sám v sobě
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