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ROZHOVOR

Ať už je poezie cokoli, věřím,
že je podvědomou Severkou lidstva

S básníkem Timem Postovitem
o kořenech a výhledech nejen básnických

foto Fraňo Procházka, distančně

Tim Postovit
(1996)

narodil se v Kyjevě, útlé dětství prožil 
v  severním Samaří, vyrůstal v  Čes-
kém středohoří. Básně psal nejdříve 
v  mateřské ruštině, od šestnácti let 
píše česky. Studuje ruskou filologii na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 
V roce 2019 debutoval básnickou sbír-
kou Magistrála, verše z ní byly zastou-
peny v  ročence Nejlepší české básně. 
Překládá z  ruštiny, svou první práci 
publikoval v  Revolver Revue. Účinkuje 
v  rámci platformy Slam poetry CZ. 
V roce 2019 získal sdílený titul mistra 
ČR v duoslamu společně se Šimonem 
Felendou. Básně publikoval v  Tvaru, 
Literarni.cz, Kulturních novinách, Arti-
klu i jinde. Publicistické texty v Deníku 
Referendum a  Magazínu Legalizace. 
V  současné době připravuje k vydání 
sbírku básní Motýlí pavilon (Host). Je 
členem Asociace spisovatelů. Pracuje 
jako lektor v  jazykové škole a  také 
v Katie Feygie Art Gallery v Praze. Žije 
v Praze.
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Ptá se Adam Borzič

Jak se Tim Postovit narozený v  Kyjevě 
ocitl u  nás a  stal se básníkem píšícím 
tak skvělou češtinou? Mohl bys trochu 
popsat svoji odyseu?

Byl mi přibližně rok, když se rodiče roz-
hodli, že Ukrajinu opustí. Na sklonku deva-
desátých let byla Ukrajina stále ještě sužo-
vána všemi symptomy země v  přerodu. 
Totalita už sice byla minulostí, nahradily ji 
ale zákony džungle. Panovala nejistota, jíž 
tamní společnost čelí dodnes. Staré struk-
tury si zoufale snažily udržet vliv. Týkalo 
se to i  oblasti umění. Můj otec je sochař 
a coby člověk s vlastním viděním měl doma 
celkem mizivé perspektivy. Máma je dob-
rodružná povaha. Společně se rozhodli vy- 
užít práva návratu do Izraele. Se zastávkou 
v Čechách. Moje babička, etnická Češka, se 
totiž za svobodna podepisovala Krzivanek. 
Paní Křivánková. Přiletěli jsme do Čech, 
táta tu ztratil portfolio s fotografiemi svých 
soch, já dostal zápal plic. Pokračovali jsme 
v cestě. V Izraeli rodiče záhy zjistili, že má 
tato země, kolébka všemožného krásna, 
pramalý zájem o umění. Veškeré síly izrael- 
ské veřejnosti se upínají ke vzájemně pro-
vázaným disciplínám: technologiím, medi-
cíně a  válce. Tak jsme se se starší sestrou 
ocitli jako jediné děti ve svérázném kibucu 
Sa-nur, kam se rodiče uchýlili, aby mohl 
otec pracovat. Nebyla v tom ani kapka poli-
tiky. Tato osada v poušti byla domovem pro 
umělce všeho druhu převážně z  bývalého 
SSSR. Obklopovaly ji palestinské vesnice. 
Za ostnáčem tábořili beduíni. Zanedlouho 
se narodila mladší sestra. Když začala inti-
fáda, palestinské povstání, žili jsme chvíli 
v  obležení. Poté se rodiče rozhodli, že to 
stačilo a  vrátili se do Čech. Prvních deset 
let jsme žili v  Českém středohoří. Usa-
dili jsme se v Praze. A hebrejštinu ve mně 
rychle vytěsnila čeština.

Mohl bys čtenářům Tvaru trochu přiblížit 
život v kibucu?

Byl jsem malé dítě, takže si toho moc nepa-
matuji. Také se musím zmínit, že nešlo 
o  kibuc v  pravém smyslu slova. Lidé se 
tam příliš nestarali o hospodářství, většina 
z nich neobdělávala půdu. Tvořili umění, to 
je živilo i jednotilo. Jelikož se nic nepěsto-
valo, tak se v době míru jezdilo pro potra-
viny do palestinských obchodů, protože 

byly nejblíž. Mezi moje první dětské vzpo-
mínky patří obraz pouště, sálajícího slunce 
a neskutečně hvězdné noci… Jako bych si 
to vymyslel! Sám bych si přál poznat oprav-
dový kibuc, ale vím, že se ve většině z nich 
dnes už rozdávají výplaty. Jen malá část 
z nich si uchovala původní ráz. Privatizují 
se jako podniky.  

A  jak prožíváš svoji židovskou identitu? 
Co je z ní pro tebe podstatné?

Teď už docela v  klidu. Když mi bylo pat-
náct, nosil jsem ještě občas kipu a  věřil 
v sionismus, o němž jsem byl připravený se 
hádat. Mou mysl svazovala potřeba dostát 
jakémusi mýtu a být hrdý. Odešlo to, když 
jsem se začal více zabývat svým vnitřním 
světem… Nyní si hlavně chráním vědomí 
svých předků a chci, aby mi veškerá jejich 
minulost svítila na cestu. Ne ostatním do 
očí.

Jak vnímáš mísení jazyků ve své duši? 
Co v  tobě rozevírá? Já jsem odmalička 
mluvil dvěma jazyky a  mám pocit, že 
to poznamenalo i  moji poezii, alespoň 
v rytmu a naladění…

Jistě! Ještě než jsem si to mohl plně uvědo-
mit, byl jsem „roztřetěn“ jazyky, které tvo-
řily navzájem pramálo provázané ovzduší. 
Moje vnímání skutečnosti se pozvolna slo-
žilo ze střepin kultur, z  nichž každá hraje 

vlastním odstínem. Jsem v podstatě šťastli-
vec, který je neustále překvapený zabarve-
ním vlastního prožívání. V  tomto smyslu 
neznám stereotyp. Na druhou stranu se 
nemohu jednoznačně odkázat k  žádným 
kořenům, aniž bych tím nezapřel nějakou 
svoji část. Ruština je jazykem teorie mého 
psaní, čeština je jeho realizací. Hebrejštinu 
jsem v uvědomělém věku zažíval jen během 
bohoslužeb v  synagoze. Slyšet však kadiš 
z úst pozůstalého nebo vítání šabatu coby 
nevěsty za setmění, „Lecha dodi“, to jsou 

zvláštní příležitosti k  prožití poezie v  její 
nejčistší podobě, protože jsou provázané 
s neochvějnou důvěrou v sílu pronášených 
slov, byť nevlastních, avšak věčně živých 
napětím okamžiku, který propojuje gene-
race napříč tisíciletími. Tuto svou vnitřní 
mnohost vnímám jako jakési očkování 
proti tomu lepkavému eklektismu post-
moderny, který nás všechny obklopuje. 
A  tak, ač vnitřně rozdělen, necítím se být 
roztříštěný. V lese, kde jsou všechny kořeny 
vyvráceny, určitě přetrvávají mycelia. Ta 
prý ostatně přežijí i v otevřeném vesmíru. 
Tak to vidím, mé jazyky jsou má mycelia.

I  když většina tvých básní není v  pravi-
delném metru, přesto mám pocit, že je 
tvoje poezie výrazně rytmičtější, než je 
to v Čechách obvyklé. Je to spodním vli-
vem ruštiny?

Když mě poprvé napadla báseň, byla 
v  mateřské ruštině. Za mých dětských 
pokusů o  vyjádření mě uvláčela doktrína 
metriky stříbrného věku, kterému jsem 
naprosto propadl. Okouzlení ritem mi 
umožnilo nějaký čas nedbat na nutnost 
odpovídajícího obsahu. Donutilo mě to 
nezaleknout se vlastní duševní nevyba-
venosti. Ani jsem se nesnažil porozumět 
jednotlivým významům, protože k  tomu 
nebyl prostor: Počítal jsem slabiky a  spo-
joval je. Potřeboval jsem vědět, jak napo-

dobit hudbu, kterou jsem za nimi slyšel. 
V  roli nástroje vstoupila čeština do mého 
života dlouho poté, co jej opustil ruský pří-
zvuk. Tou dobou, v šestnácti, jsem už uměl 
docela obstojně vázat verše jako věnce. 
V  ruštině. Její důrazy jsou pro vázání 
opravdu povolné jako květiny. První báseň 
v češtině přišla takřka bez námahy. Každá 
další ovšem znamenala velkou práci, pro-
tože oproti věncové ruštině je český pří-
zvuk na první slabice principem neoheb-
ným jako železný prut. Tak mi to připadalo. 

Došlo mi, že i když se mi ony pruty netva-
rují po vůli, stejně musejí znít. Jako struny. 
Tak si od nich snažím vyžádat hudbu, která 
mě odmala fascinuje. Občas se to podaří, 
většinou jsou to ale verše-míšenci, žijící na 
půl cesty mezi mou představou a vlastními 
schopnostmi…

V  tvé poezii cítím hodně vliv Majakov-
ského. Pokud to tak je, čím tě oslovuje? 
Mě vždycky fascinovala přesnost jeho 
metafor. Miluju třeba jeho verš: „Nervy 
se rozeběhly po pokoji.“  

Metafory Majakovského jsou plné citu a zá- 
roveň monumentální. Jsou mezní a  opá-
její čtenáře napětím rozporu. Současník 
Majakovského Daniil Charms říkal, že bá- 
seň má být napsána tak, že je-li hozena do 
okna, roztříští sklo. Verše Majakovského 
to dokážou. Je docela zajímavé, že je také 
jedním z obyvatelů panteonu básníků rus-
kého internetového mainstreamu. Zcela 
podobně jako anglojazyčný Atticus na 
Západě. Lidé si ho rozebrali na součástky-
-citáty jako opuštěnou továrnu na meta-
fory. Někdo by namítl, že je to smutné, nic-
méně jeho verše slouží. Lidé si pomocí nich 
masově ujasňují, co vlastně cítí. Je to možná 
tím, že byl ve své nejsilnější poloze veskrze 
lyrický a také milostný. Učí se o něm, že to 
byl angažovaný bijec, jenže jeho básnická 
pozice nebyla hřímavá z  pouhé konfor-
mity. Veršoval například o  tom, že by si 
měli lidé mýt ruce. Podobně jako Ovidius 
básnil o  stříhání nehtů. Oslovuje mě tedy 
kromě své lidskosti i  tím, že uměl zúročit 
své řemeslo humanitárně. Možná právě 
proto jej nazval současný ruský básník 
Dmitrij Voděnnikov zrádcem. Zradil prý 
své učitele. Já ho nazývám spojencem, pro-
tože si myju ruce a stříhám nehty, stejně tak 
samozřejmě jako miluji své bližní a nená-
vidím zvůli. Vzhlížím k  němu za schůd-
kovitý verš, který není pouhou metrickou 
gymnastikou, ale dokonalým postihnutím 
způsobu myšlení jeho současníků. Za celou 
báseň „Liličce“, za unaveného slona carsky 
ulehnuvšího na rozžhavený písek.

Jan Škrob u tebe objevil post-beatnické 
motivy. Máš rád beatniky? A  jaké další 
autory?

Moje první sbírka Magistrála stojí zčásti na 
fenoménu spoken word, tedy určité a v ději-
nách neměnně přítomné formě básnického 
vyjádření. Proud je více než říční koryto. ► 

Dnešní doba nese známky sémantické 
vyprázdněnosti. Básník by proto měl dbát
na slovo, měl by mu poskytovat bezpečný 

přístav v moři plném velkých demagogických 
ryb a manipulativních mikroorganismů.

Fí zpíval vítr, vrány lály skars 
 
Možná se ta kráva zaběhla, 
když hledala opilá jablka,  
ale na konci podzimu našla  
jen sníh skřípající jako zuby.  

Díval jsem se na to zvíře na poli, 
zatímco prastarému lomozu  
široce odpovídala sekera.  
Od nebe, ke kmeni, 

až k botám otce.  

Jednou čepel vynechala kmen a  
snesla se rovnou  
k otcově noze.  
 
Šel jsem napřed.

Zatímco za otcem až domů klopýtala 
ta opilá kráva s rudým jazykem 
plazícím se po sněhu. 

Až když jí ho otec přivřel domovními 
dveřmi,  
v domě nastalo nadobro teplo. 
A na otcově palci jizva –  
jako bříza na sněhu. 

Pomeranče

Kluci natáčejí, editují a ořezávají díla. 
Veškeré kamery mají připravené, 
nechají to namluvit Adélou, 
která zahořela pro projekt. 

Achmatovová
botou jako lodí hasí 
dlouhé papierosy světla 
lesklých černých Marusjí.

Kluci ladí staré playlisty, 
okouzlení novými místy.  

Kde ta půda horká 
jako oheň spolkla 
svoje plody. 
Tam, kde 

pomeranče, četa, 
spočítaný Lorca. 
Karavana světa, 
za bednami čórka. 

Ema Destinnová 
 
Za zimního slunovratu  
malé děti svítí baterkami  
do výlovy starožitnictví.  
 
Vidí mnoho krásných věcí,  
které by však nevydaly  
za jedinou  
 
hlubokookou Emu Destinnovou.  
 
Šperky a hvězdy, znaky obcí.  
Uherské šavle, kazety, zuby šelem.  
Za jedinou s vavříny namísto vlasů,  
která má rty plné jako hradby Uru,  
na stráži tajemství božího hlasu.  

Žádné krásné věci,  
nevydají za rybniční zeleň  
stínující dvoutisícovou bankovku.  
 
Nejstarší z dětí vyplo baterku.  
Na kitajské sociální síti  
nese na profilovce hlavu šelmy 
na vlastních ramenou.  
 
A žije v takovém lese, ve kterém kdyby se 
ztratila Ema Destinnová, 
musela by ji hledat 
tajná služba.  

Sv. Valentýn 
 
Tunelem se valí vagon. 
To je celé.  

Ale nakloní-li se nalevo,  
zády se opřeš o stejné dveře  
jako Diana, boa, bohyně lovu slevy.

Zvrátí-li se, napravo problesknou světla.  
Čelem ke dveřím stojí bůh kozel, 
s ním počkáš stěží,  
má plné zuby peří.  

Vyrovná-li se vagon, vodoměrka ve víru,  
v uličce staneš jako pěvec. Věc veřejná  
bude lyra tvá zkurvená.

Ve stanici vypadneš ven,  
vyděsíš Kerbera za sklem.  
Střepem v ruce připomeneš 
netvorovi jarní tání, gerbery.  

Na peróně počkáš 
na příjezd policie.   

O ledu

Chůzi chodit. Do konce života
myšlenku myslet, vodit ji 
ji k vodě – 

v jedné ruce provaz, 
ve druhé rukojeť a 

čepelí námět ze sna 
do ledu nádrže
rýt s nadějí: až praskne,
zkusíš to vydržet. 

Modlitba 

Teče potok jako řeka 
jako moře. 

Bože, plný jeho proudu 
jako elektrický stožár 
povečeřím z nože.

Pořežu se o les. 
Položím se v poli.
Pomodlím se z pustin.

Ale ty mi pověz, kde ty proudy ústí, 
které jako potok jako řeka jako moře, 
v němž jsi hasil města, která měla hořet. 

Tim Postovit: Možná se ta kráva zaběhla, když hledala opilá jablka
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Toto podle mě zčásti naplňovala i  poezie 
beatu. Vážím si na beat generation zejména 
její takřka folklorní tradičnosti. Jinými 
slovy beatnici nádherně zakořenili v čemsi 
nadčasovém, co ožilo již tenkrát u  ohně 
v jeskyni a bude určitě živé i za kolonizace 
vesmíru. Věřím navíc živelné síle tohoto 
druhu básnického projevu a sám se ji sna-
žím uplatnit. Post-beatnikem jsem proto 
stejně dobře jako post-lovcem zpívajícím 
ve stepi. I  když byli všichni velcí, z  beat-
niků mám nejraději letos zesnulého Ferlin-
ghettiho, který se snad za beatnika ani sám 
nepokládal. 

Z  žijících autorů mě nejvíce uchvacuje 
Kae Tempest. Která*ý [Tempest se iden-
tifikuje jako genderově nebinární osoba, 
a proto se používá u variant zájmen a kon-
covek symbol *, pozn. red.] sdílí poezii 
prostřednictvím rapu, knih a  víceméně 
klasické recitace, aniž by to působilo jako 
jalová neurčitost. Poslední její*jeho rapové 
album The Book of Traps and Lessons je 
manifestací současných možností poezie. 
Její*jeho Brand New Ancients je podle mě 
zase apoteózou spoken word poezie v psa-
ném záznamu. Kae Tempest se neome-
zuje momentálními možnostmi literatury 
a  dokáže tak být pro recipienty úplná*ý. 
Zmiňuji Tempest, protože je svým přístu-
pem vlastně úplně post-beat, post-minstrel 
a  post-antická*ý. Průkopnictví znamená 
často jen uvědomění si kořenového sys-
tému vlastního řemesla.

Jak vnímáš rozdíl mezi svojí lyrickou 
a  slammerskou tvorbou? A  jaké jsou 
vůbec možnosti slamu? Čím může být 
pro básníky zajímavý?  

Když se chystám vystupovat na slamu, 
vybírám si texty tak, abych vyhrál. Pokud 
během vystoupení neslamuji texty z Magis-
trály, vystupuji s  těmi, které jsem napsal 
výhradně pro slam. Vyznačují se šantáno-
vou prostotou: chytlavým rytmem a motivy 
starými jako svět. Dopočítal bych se jich na 
prstech obou rukou. Ze své připravované 

sbírky například slamovat nebudu, protože 
by se to nesetkalo s  očekáváním publika. 
Jsou to vesměs kratší věci, dříve, než se 
posluchač naladí, je báseň pryč. Slammer-
ský výstup trvá zhruba tři minuty. Je dob-
rým zvykem tento čas naplnit jediným 
textem.

Slam poetry je zajímavá především jako 
další platforma, již si účinkující přetváří 
k obrazu svému. Mě osobně navíc láká ten 
tuzemský rozměr šantánové poezie, kte-
rou se inspirovali i Villon a Alexandr Blok. 
Nemusí to ale být jen tak. Když na klubová 
pódia vstupují světoví slammeři a  slam- 
merky, představují se: „I  am a  poet…“, 
protože to, proč přišli, je zkrátka recitace 
poezie.

V současné české poezii jsou i další mladí 
básníci, kteří mají v podloží své řeči ruš-
tinu. Napadá mě třeba Honza Kistanov, 
jehož poezii máme v  tomto čísle také, 
nebo Nikolaj Ivaskiv. Sleduješ jejich 
tvorbu? Respektive s  kým dalším cítíš 
případně příbuznost?  

S Nikolajem se známe a jeho poslední básní, 
kterou jsem slyšel, bylo „Putování Saturna“.  
„Zvětšovací sklo louže, lupa, kterou na nás 
hledí čas…“ To je verš, který mi utkvěl 
v hlavě. Krásná báseň. Na ty od Honzy Kis-
tanova se těším! Jinak nemohu říct, že by 
byla moje pozornost v tomto směru vázaná 
na konkrétní osoby. 

Se současnou českou poezií se v poslední 
době bohužel seznamuji spíše nahodile. 
Svou příbuznost s  ostatními chápu nikoli 
jako věc forem či světonázoru, ale jako spo-
lečný problém. Za takový problém považuji 
například otázku, jak popsat kámen ležící 
na poli nebo rozpad lidské komunikace. Jak 
třeba popsat radost ze slunce, když v říjnu 
ještě pálí? A jak uchopit vlastní život, jehož 
energie směřuje k  takovým otazníkům? 
Mohu zmínit například F. Ř. Jemnického, 
básníka ústraní a  hloubky, jehož poezie 
jako by byla svou vlastní mytologií. Ond-
řeje Hrabala, jehož druhou sbírku Racci 

jsem četl jedním dechem. A  Kláru Gold-
stein, jejíž básně jsou plné jako orchestry 
a pokaždé, když se k nim vrátím, hrají tro-
chu jinak.

Sleduješ současnou ruskou poezii? Po- 
kud ano, co tě z ní oslovuje?

Ano. I když ruskou filologii studuji, tak mi 
přijde, že té zemi pramálo rozumím, tak se 
ji snažím otevřít pomocí mně srozumitel-
ných klíčů. Moc se mi to nedaří, ale aspoň 
se dostávám k  dobré poezii. V  poslední 
době mě velmi zaujal projekt Živyje poety. 
Jeho autorem je Andrej Orlovskij, který 
deset let cestoval po Rusku a  sbíral básně 
nejrůznějších lidí nejen na okraji kultur-
ního spektra, ale třeba i  Borise Grebenši-
kova, aby je poté vydal v antologii, která je 
velmi neotřelá a přehledná. Sám Orlovskij 
je výtečný básník, mistr vázaného verše. 
Kdysi jsem sledoval básníka, tuláka a blo-
ggera Semjona Isajeva, který také píše 
vázaně, ovšem jaksi nově. Inspiroval mě 
v  mých slamových začátcích. A  když už 
jsme zase u slamu, tak tomu ruskému jed-
noznačně vévodí Alexandr Delfinov žijící 
v Berlíně, se kterým se mi dokonce poštěs-
tilo vystupovat v P.A.N.D.A. Theater spolu 
s  Anatolem Svahilcem v  prosinci 2019. 
Mluvím o něm jako o slammerovi, přestože 
se sám označuje za autora textů. Je bez-
pochyby vynikajícím básníkem, který se 
věnuje nejen sociální tematice. Jeho básně 
jsou takové moderní psychedelické balady. 
Ostatně pokud se na Západě již úplně stírá 
hranice mezi slamovým a básnickým proje-
vem, v Rusku snad ani nikdy neexistovala. 

 
Co má v  dnešním světě básník ztěles-
ňovat? A  jak se má poezie vztahovat ke 
světu? Může poezie svět léčit? 

Dnešní doba nese známky sémantické 
vyprázdněnosti. Básník by proto měl dbát 
na slovo, měl by mu poskytovat bezpečný 
přístav v  moři plném velkých demago-
gických ryb a  manipulativních mikroor-
ganismů. A  taky mít oči otevřené tak, jak 

o tom psal Václav Hrabě, čili všímat si věcí, 
které vypadají jako kus nenapsané bás-
ničky… Ať už je poezie cokoli, věřím, že je 
podvědomou Severkou lidstva.

  
Zmínil jsi účast na obřadech v  syna-
goze. Stále praktikuješ judaismus? Co tě 
z židovské duchovní tradice inspiruje? 

S  rodinou jsme do synagogy chodili pra-
videlně. Některé modlitby znám doposud 
dobře. Současně se ale vracím pouze k  té, 
jež se pronáší ihned po probuzení. O tom, 
že se duše vrací k  tělu. Praktikovat jsem 
přitom přestal před několika lety a  žádná 
prázdnota ve mně nenastala. Až loni na 
svátky v zimě jsem zapálil v okně chanukii, 
symbol naplnění naděje. 

Mohu říct, že mě judaismus inspiruje 
právě takovými doprovodnými symboly, 
jejichž metaforika neselhává ani ve chvíli, 
kdy je vše ostatní podivně rozpité. Jednot-
livé významy těchto symbolů jsou navíc 
určitě získané, nikoliv platné od začátku. 
A právě tento jejich původ je pro mě nej-
více inspirativní. Obracím-li se proto ke 
zvykům, obracím se především k  lidem, 
kteří jim dali smysl. Třeba tím, že se jejich 
prostřednictvím učili naději. 

A  jak se vztahuješ k  budoucnosti? Má 
svět ještě nějakou budoucnost?  

Věřím, že ano. Pravděpodobně však bez nás 
nebo alespoň bez nás, jací jsme nyní. Přeji 
mu to. Pokud jde o  mě osobně, vyhlížím 
léto. Přál bych si během něj číst ze své nové 
sbírky a vandrovat! 

 
Jak prožíváš pandemii? Ovlivňuje nějak 
tvé psaní? 

V poslední době cítím napětí, které nepo-
tlačuji, nýbrž promítám do básní. Myslím, 
že se cítím podobně jako ostatní. Snažím 
se proto své pocity pojmenovat. Třeba to 
někomu k něčemu bude.

NAD NĚMECKOU POZŮSTALOSTÍ
ČESKÉHO POHÁDKÁŘE

Jakub Ehrenberger

Tvorba Ludvíka Aškenazyho (1921–1986) byla 
v 50. a 60. letech nedílnou součástí řady čes-
kých domácností. S  léty se však jeho jméno 
z  povědomí čtenářů začalo vytrácet. Letošní 
100. výročí autorova narození, připadající na 
24. února, je dobrou příležitostí si „Aškeho“, 
jak spisovatele znali známí a  přátelé, připo-
menout. A to trochu netradičním způsobem, 
totiž letmým nahlédnutím do jeho německé 
pozůstalosti.

Úvodem několik životopisných milníků: 
Rodáka z Českého Těšína osud nejdříve zavál 
na východ, konkrétně do východopolské, po- 
sléze sovětské Stanislavi (dnes Ivano-Fran-
kivsk), kde navštěvoval střední školu, dále do 
Lvova, kam zamířil studovat slovanskou filo-
logii a  všeobecné dějiny. Roku 1942 vstoupil 
do československé vojenské jednotky v SSSR, 
s níž se zúčastnil mj. památné bitvy u Soko-
lova. Ve 40. a 50. letech se z reportéra a zahra-
ničního komentátora pražského rozhlasu 
postupně stal úspěšný prozaik a scenárista na 
volné noze. Z četných titulů jmenujme alespoň 
soubor drobných povídek Dětské etudy (1955) 
či příběhy skřítka Pitrýska, Putování za švest-
kovou vůní (1959).

Další geografický přesun a  s ním i zásadní 
životopisný zlom přišel s  rokem 1968. Tehdy 
sedmačtyřicetiletý Aškenazy, který se po vál- 
ce oženil s  dcerou německého spisova-
tele Heinricha Manna Leonií, emigroval 
s  manželkou a  syny Jindřichem a  Ludvíkem 
do Mnichova, kde prakticky začal jeho druhý 
literární život. Zprvu psal ještě česky, poz-
ději už tvořil německy, přičemž úspěch slavil 
zejména s tvorbou pro děti a texty pro rozhlas. 
Od konce 70. let žil Aškenazy s  manželkou 
v severoitalském Bolzanu, kde 18. března 1986 
podlehl dlouholetým zdravotním potížím 
spjatým s vrozenou degenerací ledvin.

Když byl autor této stati o  rovných 30 let 
později na stáži v  Německém literárním 

archivu v Marbachu am Neckar, nemohl tušit, 
že v labyrintu podzemních skladů, které ukrý-
vají rukopisy, knižní depozity a další upomín-
kové předměty od řady představitelů německé 
kultury včetně místního rodáka Friedricha 
Schillera, narazí právě i  na jméno Ludvíka 
Aškenazyho. Otcovu pozůstalost prodali Aš- 
kenazyho synové archivu roku 1988. V  roz-
tříděné, nicméně nekatalogizované podobě 
čítá celkem třiadvacet archivačních krabic 
uložených v  oddělení manuskriptů, samo-
statně jsou pak v oddělení obrazů a předmětů 
uchovávány fotografie a další obrazový mate-
riál. Dle očekávání tvoří pozůstalost množství 
strojopisů a kopií nejrůznějších textů v češtině 
a němčině, korespondence profesního i privát-
ního charakteru, doprovodné pracovní mate-
riály a v neposlední řadě dokumenty obchod- 
ního rázu, mezi nimi smlouvy s  nakladateli, 
soupisy honorářů či finanční výkazy. 

Pohádky, rozhlasové hry
i filmové scénáře

Výčet povětšinou na stroji psaných rukopisů 
včetně rozmnoženin vydá na několik stran. 
České texty jsou uchovány pouze ve třech 
krabicích, většinu písemností, celkem dvanáct 
archivních krabic, tvoří texty v  němčině. Ty 
jsou vesměs dvojího druhu: Zčásti se jedná 
o německé překlady českých textů vzniknuvších 
ještě před Aškenazyho emigrací. K  nim patří 
namátkou rané rozhlasové hry Piškot (první 
uvedení česky 1963, německy Biskuit, 1966), 
Bylo to na váš účet (1964, Auf eigene Rechnung, 
1964) či Kůže (1967, Die Haut, 1969). Většina 
německých manuskriptů nicméně představuje 
texty pozdější, případně nejednoznačné datace. 
Z nich se k českým čtenářům a posluchačům 
dostal jen zlomek, a to logicky až několik let po 
autorově smrti, v návaznosti na polistopadové 
uvolnění kulturních poměrů.

Poptávka po Aškenazym byla po převratu 
zejména v rozhlase. Dle on-line hesla ve Slov-
níku české literatury po roce 1945 se opožděné 
české premiéry dočkaly mj. rozhlasové hry 
Třikrát dva (1993, Viermal zwei, 1971), Návod 
k  prodeji jazykového kurzu (1997, Anleitung 

zum Verkauf eines Sprachkurses, 1973), Jeh-
lice (1997, Die Stecknadel, 1978), Vzpomínka 
na poníka (1997, Nachruf auf ein Pony, 1980), 
Bodnutí (1999, Der Stich, 1973) či Proč svatý 
Mikuláš nosí falešný vous (2008, Warum der 
Heilige Nikolaus bis auf den heutigen Tag einen 
falschen Bart trägt, 1981). Jejich inscenace se 
nezřídka ujal legendární rozhlasový režisér Jiří 
Horčička, jenž byl v 90. letech hlavním hyba-
telem zpřítomňování Aškenazyho pozdního 
díla v tuzemsku. Na příkladu hry Třikrát dva, 
zkrácené verze rendez-vous dialogů v němčině 
uvedených pod názvem Viermal zwei (Čtyři-
krát dva), je nicméně možné ilustrovat, jak 
ošidná může být zpětná rekonstrukce původ-
ního jazyka. Tato konkrétní hra nebyla ještě 
napsána německy, jak by se vzhledem k roku 
uvedení snad dalo předjímat, nýbrž česky a do 
němčiny ji převedl Gerhard Baumrucker. Pro-
šla tak opačným procesem než pozdější texty, 
které z původní němčiny pro potřeby českého 
vysílání přeložil Miroslav Stuchl.

Zatímco na poli rozhlasových her pro do- 
spělé se leccos dohnalo, u próz pro děti a ne- 
spočtu pohádek, vysílaných např. Bavorských 
rozhlasem v rámci dětského pořadu Der Sonn-
tagswecker (Nedělní budíček), se dají tušit 
značné mezery. Potvrzuje to i  skutečnost, že 
česky nevyšla ani úspěšná kniha pohádek 
Wo die Füchse Blockflöte spielen (1976, Kde 
lišky hrají na flétnu), za niž Aškenazy získal 
prestižní Deutscher Jugendbuchpreis, tedy 
Německou cenu za literaturu pro mládež.

Samostatnou kapitolu pozůstalosti tvoří 
divadelní hry a filmové scénáře. Práci pro film si 
Aškenazy vyzkoušel už v Československu, kde 
spolupracoval mj. s Jiřím Weissem (Můj přítel 
Fabián, 1953) či dvojicí Ján Kadár – Elmar Klos 
(Tam na konečné, 1957). Toto období v Mar-
bachu zastupuje scénář filmu Křik (1964), 
zhotovený společně s  režisérem Jaromilem 
Jirešem, který svého času zaujal i na festivalu 
v Cannes. V hledáčku filmařů se Aškenazy ocitl 
několikrát i  později. Asi nejvýraznější stopu 
zanechala jeho dramatizace reportáže Egona 
Erwina Kische Nanebevstoupení Tonky Šibe-
nice. Aškenazy původně na námětu pracoval 

česky, jak nepřímo prozrazuje ve fondu zacho-
vaný překlad Alexandry Baumruckerové Die 
wahre Geschichte der gutherzigen Dirne Anto-
nie Prussik. Už roku 1972 vtiskl látce filmovou 
podobu rakouský režisér Michael Kehlmann. 
Tím však filmový příběh prostitutky Tonky 
neskončil. Roku 2000 se totiž otcovy před-
lohy ujal Jindřich Mann. Jeho televizní sní-
mek Pravdivý příběh Antonie Pařízkové, lehké 
holky s dobrým srdcem však nevychází z „tele-
vizního scénáře“ Tonka Šibenice, který vyšel 
v  exilových Listech (č. 3/1985), nýbrž z  diva-
delní verze textu, kterou k  vydání roku 1991 
připravil Luboš Pistorius právě s  Mannem. 
Přesně vysledovat vývoj látky pod Aškenazyho 
rukama je dosti složité, navíc žádný z českých 
textů v německé pozůstalosti není.

Odlišný osud potkal scénář  filmu Golem, 
který se dochoval v  české verzi i  překladu do 
němčiny pořízeném Leonií Mannovou. O ne- 
realizovaném projektu, pro autora židovského 
původu jistě obzvláště důležitém, se toho příliš 
neví. Anglicky psaný dopis z 27. června 1980, 
v  němž se někdo z  okruhu Aškenazyho zná-
mých obrací na Josefa Škvoreckého a zasílá mu 
přílohou scénář Golema, „napsaný v  prvních 
letech po emigraci“, konkrétně roku 1970, „pro 
amerického producenta“, je jednou z mála indi-
cií. Aškenazy podle pisatele doufal, že by Škvo-
recký mohl text vydat v rámci své ediční řady. 
K vydání Golema však nikdy nedošlo a nedo-
padly ani námluvy s veřejnoprávní televizí ZDF. 
Svědčí o tom dopis producenta Heinricha Car-
leho z 25. srpna 1978, v němž se sice o scénáři 
vyjadřuje pochvalně, současně ale dodává, že 
druhá část nedostává příslibu té první. To nelze 
chápat jinak než jako zdvořilé odmítnutí.

V  německé části pozůstalosti je dále např. 
rozhlasová hra Des Pudels Kern (Jádro pudla), 
jejíž námět využil roku 1975 v exilu žijící reži-
sér Vojtěch Jasný pro stejnojmenný televizní 
film. Vydatně chudší českou část manuskriptů 
tvoří pár her z 60. let (Anamnéze, Kůže, Piškot), 
Golem či divadelní hra Rasputin (1967). Upoutá 
mezi nimi rukopis „rozhlasové hry podle mate-
riálu z Guy de Maupassanta“, Matka Sauvage, 
která podle všeho nikdy uvedena nebyla.

VÝROČÍ


