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zrcadlo moře 
Libor Staněk II. 

Sbírka Petra Hrušky nese 
rysy nalezeného deníku

Je osvěžující číst po dlouhé době 
sbírku současného českého básníka, 
jejíž hlavní téma primárně nepodpírá 
prožitá zkušenost autora, z něhož 
prýští touha simulující co nejsilnější 
emocionální věrojatnost, a která 
se ostentativně nezabývá svým 
mikrosvětem ani tím „tady a teď“. 
Petr Hruška se ve své sbírce Spatřil 
jsem svou tvář namísto toho spoléhá 
na podprahovou, imaginativně 
fiktivní hravost a předem zvolený 
koncept, v němž se inspiroval plavbou 
slavného portugalského mořeplavce 
Fernãoa de Magalhãese. Ten se v roce 
1519 vydal na cestu kolem světa, 
přičemž jeho jediná loď Victoria o tři 
roky později, 8. září, jako první obe-
plula zeměkouli, když dorazila domů 

do Sevilly: „Je stále těžší vysvětlit, / 
že poplujeme-li pořád kupředu, / 
vrátíme se“ (s. 41).

Hruškova v pořadí již devátá 
sbírka tedy vychází přesně po pěti 
stech letech od této události a v kon-
textu jeho plodného tvůrčího období 
je signifikantním úkazem charakteri-
zujícím částečnou proměnu básníkovy 
práce s textem (především ve výběru 
tématu), která započala již v předchozí 
osmé sbírce Nikde není řečeno. Už zde 
Hruška do své „kuchyňské“/„inte-
riérové“ tvorby pozvolna propouštěl 
rysy současného konceptuálního 
psaní, byť velmi okrajově, nezáměrně 
a s daleko menší radikalitou než sou-
dobí američtí autoři (K. Goldsmith, 
G. Dworkin) nebo obdobně jako Petr 
Borkovec ve sbírce Herbář k čemusi 
horšímu. 

Pro Hrušku je příznačná odlišná 
práce s lyrickým „já“. V jeho kon-
ceptuálním psaní se emocionální 
původnost autora stává druhotnou 
a daleko více se klade důraz na ne-
čitelnost, falzifikaci či apropriaci. 
Ve zmiňované předposlední Hruškově 
sbírce jsme tak například mohli číst 
několik přejatých básní označených 
jako „hliněná tabulka“, jež nás po-
mocí fragmentárních zápisů přenášely 
k příběhům asociujícím Gilgamešův 
epos a ke zlomkům sumerských 
mýtů: „[…] řady mužů / se sekerami 
o váze tří talentů, / táhnou se řady 
mužů / s meči o váze pěti talentů, / 
táhnou se řady mužů / s dvouhlavými 
sekerami, / s ptáky na přilbách“ 
(s. 29). A i nejnovější Hruškova sbírka 
Spatřil jsem svou tvář jako by záměrně 
vyrůstala na základě cizího rukopisu, 
který inovativně přetváří do nových 
souvislostí a vztahů, konkrétně První 
zprávu o cestě kolem světa, kterou 
sepsal italský rytíř a dobrodruh 
Antonio Pigafetta, jeden z osmnácti 
přeživších epochální Magalhãeseovy 
námořní výpravy. 

Celá sbírka tak nabírá zřetelné 
rysy jakéhosi nalezeného deníku, 
v němž si ovšem vypravěč od pozo-
rovaných situací udržuje patřičný, 
leckdy až antropologický distanc, a to 
i ve chvílích, kdy popisuje nejkrutější 
okolnosti výpravy: „Vyjednávání ne-
dopadlo dobře. / Nechtějí nám vydat 
důstojníkovu mrtvolu. / Prý pocho-
pili, / o jak vzácného člověka jde. / 

Máme si nechat všechny ty, / co 
plavou okolo“ (s. 33), píše v jedné 
z básní Hruška, jenž své verše v někte-
rých polohách záměrně odlyrizovává 
a stylizuje se do vypravěčských nálad 
etnografa, obchodníka, tlumočníka 
či úředníka. Neustále se v knize také 
cyklicky navrací k tematizaci odrazu 
(zrcadlového, od mořské hladiny) 
a celkového smyslu cesty, v nichž 
nenalézáme sami sebe, ale pouhý stín 
skutečnosti spojený s tíží neuchopitel-
ného okamžiku. 

Právě „přivlastněné básně“ plné 
objektivizující popisnosti připomína-
jící cestovatelské příručky patří k nej-
silnějším textům sbírky, když přemě-
nou neestetických kategorií do těch 
estetických umocňují autorský odstup: 

„Dobré vědět: / jazyk — lada / ústa — 
bebere / prs — sussu / stehna — 
chiaue / ženské přirození — isse / 
zadek — hoij / pojď sem! — marica! 
(na severu: camarj!!)“ (s. 31). Uvedené 
texty uvozující strohé deníkové 
záznamy navíc vzbuzují esenciální 
otázku „Co je to vlastně poezie?“, kte-
rou si ve svém celoživotním díle klade 
na pozadí prazvláštní cesty Arthura 
Rimbauda Miloslav Topinka. Ten, jak 
víme, byl vždy fascinován rimbaudov-
ským zavrhnutím poezie, která se ale 
v Hararru z lyrických zápisů promě-
nila/přetvořila právě do obchodnické 
a zeměpisné řeči. Jako by Hruška 
v této knize ohledával podobné 
prostory. Jen místo nekonečné pouště 
nás vyvrhává na širé moře.

Přesto se v jeho nové sbírce žádná 
smrt autora nekoná, což je možná 
škoda. Z mnoha básní je silně patrný 
autorův styl, který se stal v kontextu 
soudobé poezie eufemisticky řečeno 
klasikou. Stále je precizní a hoden 
obdivu, zároveň je ale jaksi sešně-
rovaný ve své dokonalosti, jak si 
přede dvěma lety povšiml literární 
kritik Martin Lukáš. Hruška totiž 
i tentokrát staví pomocí geometricky 
přesného jazyka onen nehybný „beton 
slov“, který je obroušen do nejmen-
šího detailu. Ve výsledku ho tak občas 
sledujeme spíš jako architektonickou 
památku, z níž se vytratila potřeba 
zabydlenosti, živelnosti. Přesto ale 
Hruška několikrát dláto dokonalého 
řemeslníka odhodí a svou poezií opět 
znejišťuje, třeba i pomocí nevlastního 
jazyka. Přál bych mu pro příští 

Petr Hruška 
Spatřil jsem svou tvář 
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jubilejní desátou sbírku, aby se — jak 
sám s oblibou říká — v poezii „minul 
přesně“. Třeba s pomocí většího 
experimentování.

Deprese 
a politika

Martin Brzobohatý

Vybrané texty Marka Fishera 
třeba o tom, proč se levice 
zmítá v toxických diskusích 

na sociálních sítích

Filozof a kulturní teoretik Mark 
Fisher se narodil do středostavovské 
rodiny v Anglii na konci šedesátých 
let. Svá formativní léta prožil během 
období vlády Margaret Thatcherové, 
v jejíchž neoliberálních reformách 
viděl zárodky mnoha dnešních 
problémů, které tak často tematizoval 
ve svých textech. Na University of 
Warwick v devadesátých letech stál 
spolu s filozofy a filozofkami jako 
Nick Land, Sadie Plant nebo Reza 
Negarestani za vznikem kolektivu 
CCRU (Cybernetic Culture Research 

Unit), který nyní bývá skloňován 
v souvislosti se vznikem hnutí akce-
leracionismu. Po opuštění univerzity 
se Fisher nevydal vstříc akademické 
dráze, ale oproti všem očekáváním 
nastoupil jako učitel na střední 
škole. A právě během tohoto období 
začal psát svůj blog K-punk, který si 
postupem času vybudoval širokou čte-
nářskou základnu. Psal v něm osobní, 
a přitom politické texty (pro Fishera 
bylo osobní vždy zároveň politické 
a naopak) o hudbě, literatuře, filmu 
a společnosti a získával si věhlas jako 
všestranný kulturní teoretik a kritik. 

O několik let později mu vyšla 
kniha Kapitalistický realismus, která 
jej proslavila a učinila z něj jednu 
z nejdůležitějších postav britské levice. 
Fisher v ní srozumitelným způsobem 
podává kritiku současného ekonomic-
kého systému, jež se slovy Margaret 
Thatcherové jeví být bez alternativy. 
Později mu vycházejí další dvě knihy: 
osobněji laděné eseje Ghosts of My Life 
a kulturní studie o hororu The Weird 
and the Eerie. V lednu 2017 spáchal 
Mark Fisher po celoživotním boji 
s depresí sebevraždu.

Knižní K-punk vyšel rok po jeho 
smrti s předmluvou hudebního novi-
náře a kamaráda Simona Reynoldse. 
Obsahuje všechny publikované 
texty na jeho stejnojmenném blogu 
založeném v roce 2004 a fungujícím 
až do roku 2016, několik rozhovorů 
a články psané pro různé magazíny 
a servery. Svým rozsahem je kniha 
skutečně obrovská, desítky článků, 
textů a rozhovorů na téměř devíti 
stech stranách. Nejde o eseje ani aka-
demické psaní, jejich charakter je vět-
šinou podobný spíše stylu, jakým si 
píšeme s blízkými přáteli o vážnějších 
tématech. Je to psaní otevřené, často 
intimní, prostoupené Fisherovou oso-
bou, jako kdyby za všechno, co napsal, 
ručil svým životem. 

Psaní Marka Fishera bylo vždy 
výsostně politické a o české mutaci 
K-punku to platí dvojnásob. Z mnoha 
desítek textů vybíral editor Karel 
Veselý zejména ty, ve kterých je tema-
tizována deprese a úzkost ve vztahu 
k současnému socioekonomickému 
systému, a českému čtenáři se tak 
do rukou dostává nová kniha. Podle 
teze, kterou Fisher systematicky 
rozvíjel, strmý nárůst deprese 

a úzkostí v pozdním kapitalismu není 
součástí osobní psychopatologie, ale je 
vepsán přímo v povaze neoliberálního 
systému, jenž nás za neustálé exis-
tenční nejistoty a stresu nutí k vyšším 
a vyšším výkonům. 

Jak Veselý přiznává v podcastu 
Kolaps pro server Alarm!, rozhodnutí 
knihu vymezit tímto tématem učinil 
z rozpočtových důvodů, nicméně 
nezařadit všechny texty lze vnímat 
jako pozitivum: jednak zdaleka ne 
všechny jsou pro českého čtenáře 
relevantní (například texty o televiz-
ních show, které se v České republice 
nikdy nevysílaly), navíc kvůli 
velkému rozsahu dochází k množství 
opakování a duplicit. Možná je škoda, 
že kniha neobsahuje některé rozho-
vory, nicméně na její výsledné kvalitě 
to nic neubírá. 

Za obšírnější zmínku stojí 
poslední dva eseje výboru, jež lze dost 
možná považovat za ty nejdůležitější. 
Tím prvním je „Útěk z upířího 
hradu“, osobní, ale neúprosná kritika 
stavu současné levice, která se podle 
něj zavírá do ulity identitárních 
témat, zmítá se v toxických disku-
sích v sociálních médiích, namísto 
aby řešila reálná socioekonomická 
témata. Druhým esejem je „Acidový 
komunismus“, jak zněl název nedo-
končené knihy, na níž před svou smrtí 
pracoval. Jedná se sice pouze o frag-
ment textu, nicméně nám napovídá, 
jakým směrem Fisherovy myšlenky 
směřovaly, a hlavně se poprvé spolu 
s kritikou současného systému poku-
sil přijít také s vlastními východisky, 
načrtnout trajektorii emancipované 
a rovnostářské společnosti.

Nutno podotknout, že přínos 
Fisherovy teorie netkví ani tak v jeho 
originálnosti, jako spíše ve srozu-
mitelnosti, s níž dokázal rozvíjet 
složité koncepty jiných. Sám vycházel 
zejména z francouzské poststruktu-
ralistické filozofie Michela Foucaulta, 
Gillese Deleuze nebo Jacquese Derridy. 
Byl to právě Derridův koncept 
hauntologie, který postupem let ve své 
vlastní variaci rozvíjel, až se stal 
jedním z ústředních motivů vinou-
cích se velkým množstvím jeho textů. 
Od Deleuze a Guattariho si zase půjčil 
jejich psychiatrický přístup ke kapi-
talismu (Kapitalismus a schizofrenie). 
Na rozdíl od nich však Fisher dokázal 

Mark Fisher 
K-punk 

přeložil Ondřej Trhoň  
a Jan Trnka 
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