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Spisovatel, výtvarník,
publicista a filozof Eugen
Brikcius oslavil 30. srpna
osmdesátiny. Kromě mnoha
jiných aktivit, díky nimž
nemizí z české a zčásti
i rakouské kulturní scény
(neboť žije střídavě v Praze
a ve Vídni), vydal právě
novou knihu Leopoldiana.
Kritika ji považuje za jednu
z jeho nejlepších.

ONDŘEJ BEZR

LN Jak jste oslavil osmdesátiny?
Málem bych řekl, že stejně

jako narozeniny předcházející
i budoucí, ale bylo to jinak a jin-
de. V Saúdské Arábii. Syn dlí
v Bahrajnu a firmu spravuje v Ri-
jádu a zčásti v Jordánsku. Saúdo-
vé ještě nejsou tak daleko, aby si
nemohl jubilant v soukromí hote-
lu připít. Nicméně i tak, dohnali
jsme to teprve, až když jsme se
vrátili do Bahrajnu.

LNByly pro vás kulaté narozeni-
ny důvodem k nějakému ohlíže-
ní? V literatuře to děláte běžně,
ale jste takový i v soukromí?

Osmdesát je jen číslo. Asi by-
chom přišli na to, co znamená
v pythagorejské mystice čísel. Os-
mička, zejména je-li ležatá, je ne-
konečná. A nula od nuly pojde...
Nicméně číselně jsem se tím neza-
býval a cítím se nejméně o půl
roku mladší. Bilancuji spíš do bu-
doucna. Jsou zde jisté plány
v rámci umění jak výtvarného,
tak prvořadě slovesného. Jedním
z nich je právě vyšlá knížka s ná-
zvem Leopoldiana. A budou vy-
cházet, dá-li existující nebo ne-
existující Pánbůh, další. Výtvar-
ným umělcem jsem navzdory své-
mu spisovatelství být nepřestal,
byť podle řecké mytologie výtvar-
né umění žádnou Múzu z těch de-
víti nemá, ergo není uměním, ný-
brž v nejlepším případě řemes-
lem.

LN Dá se Leopoldiana považo-
vat za román?

V každém případě. Je to ro-
mán ze všech románů nejrománo-
vatější. Moje předcházející kni-
ha Nepředmětná odysea už byl
taky román. Předmětné myšlení
na rozdíl od nepředmětného hol-

duje starým mýtům, eo ipso ne-
může vzniknout nic nového, pro-
tože se tím uzavírá eventuální bu-
doucnost. A já si vybral odyseu
jako příběh a pojal jsem ji ve sty-
lu Ladislava Hejdánka (český fi-
lozof, 1927–2020, pozn. aut.) ne-
předmětně. Můj předchůdce Ja-
mes Joyce byl nejen nesrozumi-
telný, ale také předmětný, proto-
že tradičním způsobem, byť mezi-
řádkově, lpěl na mýtu. A Homér
byl ztělesněná předmětnost. Leo-
poldiana je pochopitelně, jak ji-
nak, nepředmětná. Na každé
stránce vzniká něco pronikavě
nového.

LNPodle vás je to román dokon-
ce detektivní. Ale žádná vražda
tam není...

V Nepředmětné odyseji se vraž-
da nepřetržitě chystá a nakonec
se stane. Takže pozorný čtenář vy-
tuší, kdo chce Odysea, který vyka-
zuje jisté autobiografické prvky,
oddělat. V Leopoldianě nejde
o detektivku typu Whodunit, tedy
„kdo to udělal“, nýbrž Howdunit,
„jak to udělal“. Leopold, který
také vykazuje určité autobiogra-
fické rysy, prostě a jednoduše tvo-
ří a román ukazuje, jak tvoří. Ode-
hrává se to v několika rovinách
a vůbec to nepostrádá děj, který

považuje za podmínku románovi-
tosti moje žena Zuzana. Ta obec-
ně tvrdí, že mé literatuře chybí
děj, ale děje je v ní habaděj. Mís-
topřísežně tvrdím, že onen děj je
můj děj, odehrává se na břehu
Rhôny, ve Vinografu, v Londýně,
v Miláně a Novém Jičíně.

LN Autobiografické prvky jsou
konstanta vašeho psaní. Je to
nutnost, aby vaše literatura
byla uvěřitelná, prožitá?

Tady jde o rozdíl nebo even-
tuální souhru fikce a vlastních
vzpomínek anebo vlastní regis-
traci toho, co se odehrává průběž-

ně. Nemohu tajit, že jsem si
všiml, že je v mých knihách hod-
ně autobiografického, ale to je
proto, že se hodně autobiografic-
kého odehrálo. Netvrdím, že můj
život byl a je strakatý jako pouťo-
vý papoušek. Před napsáním Leo-
poldiany jsem si předsevzal, že
tam bude více fikce. Ale zjistil
jsem, že ta fikce, kterou jsem
uměle preferoval a chtěl do pro-
jektu zapojit, je nadbytečná. Tak-
že zdánlivě zůstalo vše při
starém. Ovšem díky kultu ne-
předmětnosti nepřichází čtenář
o nic nového, ba právě naopak.
Funglnágl nové může velebit.

LN V Leopoldianě jako postavy
vystupují nejrůznější reálné
osobnosti z okruhů, ve kterých
jste se v životě pohyboval. Není
trochu nefér, když vy jste Leo-
pold a například Václav Havel
je Václav Havel?

Je to fér. Prozradím tajemství,
nikoli státní (ovšem kdybych ně-
jaké státní znal, prozradil bych
ho taky): to všechno, včetně dia-
logu s Hrabalem a se Saltyko-
vem-Šcedrinem (ruský satirik,
1826–1889, pozn. aut.), jehož Le-
opold mylně považuje, což se ne-
stalo Ščedrinovi poprvé, za Su-

chovo-Kobylina (ruský spisova-
tel, 1817–1903, pozn. aut.), se
fakticky odehrálo. Ať tomu naši-
nec věří, či nikoli. V románě se
to vyskytuje jako zápis toho, co
se fakticky odehrálo v novomy-
tickém, jindy mystickém rámci.
Takhle to prostě bylo. Proto se
do toho už žádná fikce nevešla,
protože by byla nadbytečná a ka-
zila by románový rytmus.

LN Jakým dalším aktivitám se
v současné době věnujete?

Průběžně už několik let píšu
pro kulturní magazín UNI každý
měsíc Postily. To jsou vlastně ča-

sovou délkou čtení minutové ro-
mány. Jako u Petera Altenberga
(rakouský spisovatel, žil v letech
1859–1919, pozn. aut.), ale ja-
zyk je jiný. A ten je takový, že
každý řádek je v jádru verš
a jako s takovým by s ním měl
čtenář zacházet. Podobně jako
v Leopoldianě se děje to, že co je
graficky zapsáno jako próza, na-
jednou přejde do rytmicky rýmo-
vaných řádků, což si čtenář uvě-
domí až po chvíli. Ale sotva si to
uvědomí, už to zase přechází do
původního mustru.

Literární kritik a editor Radim
Kopáč mě upozornil na to, že to-
též provozoval také Milan Ná-
pravník (český surrealista,
1931–2017, pozn. aut.). Formál-
ně je to podobné, avšak významo-
vě zcela odlišné, takže těžko před-
stírat, že by to Nápravník opsal
ode mě. A už vůbec je vyloučené,
že bych to já opsal od něj.

LN Už jste naznačil, že jste stále
aktivní i na výtvarném poli.

Čas od času maluji. Vlastně
kreslím, a pak nakreslené koloru-
ji. Takže vznikají drobná dílka,
která spadají do rámce konturální-
ho realismu, jak to nazývám. Ale
to není žádná světová premiéra.
Ostatně, už jsme konstatovali, že
výtvarné umění žádným uměním
není, tak není nutné se u něho
déle zdržovat.

LN Stále spolupracujete na řadě
projektů také se svou ženou
Zuzanou.

Ano, kromě literárních výletů,
což je v pravém slova smyslu po-
zitivní osvěta, děláme takzvané
plakátové výstavy. Teď až do
9. října probíhá na několika mís-
tech Prahy, konkrétně Na Poříčí,
v Soukenické ulici, na Klárově
a v Letenské ulici, výstava o Jin-
dřichu Štyrském (český surrealis-
ta, 1899–1942, pozn. aut.), na
které pracovala hlavně moje
žena a já jí asistoval.

Ostatně, ona dělá i větší výsta-
vy a na některých jsem vystaven
i já. Do 10. prosince je na čes-
kém velvyslanectví ve Vídni ote-
vřena její výstava Múzická Ví-
deň. Visí tu díla Ondřeje Kohou-
ta, Evy Vonešové a, last but not
least, moje. Návštěvu ohlásil i ra-
kouský prezident van der Bellen.
Výstavou jej provede Zuzana,
moje účty s panem prezidentem
jsou vyrovnány. Udělil mi totiž
Rakouský čestný kříž za vědu
a umění 1. třídy.

Přitáhnout pozornost.
Nalákat, navnadit. Možná
trochu provokovat, vyvolat
diskusi, otevřít téma.
Tohle uměl básník Petr
Hruška vždycky dobře.

RADIM KOPÁČ

J ednou poněkud vnějškově,
laciněji: třeba když zpolitizo-
val Státní cenu za literaturu

anebo „ztratil“ v rychlíku z Ostra-
vy do Prahy rukopis svých dení-
kových záznamů. Jindy ale hlou-
běji, vážněji: například když uspo-
řádal dílo svého mrtvého přítele
Jana Balabána, napsal monografii
Ivana Wernische – nebo vydal no-
vou sbírku básní. Jako právě teď.
Hruškova devátá kniha veršů do-
stala název Spatřil jsem svou
tvář. Vychází v roce jeho osmapa-
desátin, vydal ji brněnský Host
a ilustroval Jakub Špaňhel.

Mimochodem k tomu ilustráto-
rovi: Špaňhel je mistr rozměr-
ných olejů, výjevů tonoucích v še-
divé mlze, málem abstraktních
pláten, která vyznějí v galerijním
prostoru nejlépe z odstupu několi-

ka metrů. Je s podivem, že jejich
reprodukce fungují taky na minia-
turní ploše knihy. Ztratily sice ob-
jemovost, ale získaly neméně na-
léhavou plošnost. Špaňhel totiž
zvládá v jednom rámci obojí:
magie dvou i tří rozměrů je u něj
jedna. A Petr Hruška? Jaký je ve
své novince?

První cesta kolem světa
Jiný. Dost jiný, než jak ho známe
z jeho vrcholných čísel, realizo-
vaných po roce 2000, jako Vždyc-
ky se ty dveře zavíraly, Auta vjíž-
dějí do lodí, Nevlastní nebo Ni-
kde není řečeno. Básník opustil
jemnou síť rodinných či přátel-
ských vazeb, pomalých pozoro-
vání psychických profilů, dispo-
zic a indispozic svých hrdinů ve
vybraných situacích, prostě veš-
keré to odečítání metafyziky
z nejbližší reality, den co den pro-
žívané skutečnosti – a zamířil
hluboko do dějin. Navíc mimo
důvěrně známé kulisy Ostrav-
ska. Kam, napovídá motto sbír-
ky: „Před pěti sty lety, dne 8. září
1522, dokončila jediná zbývající
loď Magalhaesovy výpravy prv-
ní cestu kolem světa.“

Fernao de Magalhaes
(1480–1521) byl, jak známo z ho-

din dějepisu, portugalský moře-
plavec ve službách španělského
krále. Zažil finále středověku
a spoluotevřel novověk. V září
1519 se vydal s pěti loďmi a víc
než dvěma stovkami mužů na ces-
tu, která měla dokázat, že Země
je kulatá. Z pěti lodí se nakonec
vrátila po třech letech domů, jak
anoncuje Hruška, jediná; příznač-
ně ta, co dostala jméno Victoria.

Sice s důkazem a taky se spous-
tou koření, hlavně hřebíčkem –
ale bez Magalhaese; toho zabili
domorodci při konfliktu na ostro-
vech, kde se dneska rozkládají Fi-
lipíny.

Pro historii pak vychází z celé
výpravy jako nejdůležitější zápis,
který pořídil jeden z osmnácti pře-
živších, Antonio Pigafetta
(1491–1534), původem Ital, naja-
tý na cestu jako kronikář. Po celý
čas výpravy si dělal poznámky:
slovem i obrazem. A dva roky po
šťastném návratu to všecko se-
psal: popsal zemi, lidi, moře
i hvězdné nebe nad hlavou. Barvi-
tě, fascinovaně, lyricky. Vymode-
loval profilového domorodce, člo-
věka magického, jeho rituály
a zvyky. Zaznamenal desítky jeho
výrazů. Rozkreslil život tamější
přírody, fauny i flóry. A taky si
všimnul, že se přes zeměkouli táh-
nou různá časová pásma. V češti-
ně vyšla Pigafettova Zpráva o prv-
ní cestě kolem světa v roce 1975
v nakladatelství Mladá fronta.

Brána nali-pui
Petr Hruška se pokusil ve své no-
vince něco z toho Pigafettova ob-
jevitelského nadšení přenést
k nám, do současnosti. Pořídil

z toho stostránkového dokumen-
tu digest a uzlové body přepsal do
volného verše. Někdy krátil, jin-
dy fikčně prodlužoval, komento-
val. Zatímco Pigafetta nadšeně
obhlížel nové kraje a nové mravy,
Hrušku fascinovala jednak objevi-
telova řeč, poezie v té nejčistší, zá-
kladní formě, jednak jisté napětí,
které z toho objevitelství plyne.
Napětí mezi rozumem a nerozu-
mem, takzvaně civilizovaným bí-
lým mužem na jedné straně, na-
machrovaným a drzým Evropa-
nem, samozvaným misionářem,
který drancuje a vraždí ve jménu
Krista, kde se dá – a divochem na
straně druhé, bezelstným primiti-
vem, co chodí nahý, svá slova
cedí přes oheň a vodu, a když umí-
rá, trochu se skrčí, aby se „vešel
do brány nali-pui“.

Z toho se dá jistě pro dnešek,
plný neuróz, bludů a zoufalé, úz-
kostné agresivity, aplikované na
všech frontách politiky i společ-
nosti, vyvodit leccos: nostalgie,
stejně jako kritika, progrese i re-
grese. Hruška ale žádné ideové
stanovisko nezaujímá, spíš se
veze na vlně jedné dávné básně,
kterou svým tvůrčím angažmá
nadšeně aktualizuje, nabízí dneš-
ku k volnému použití. Otázkou

možná zůstává, proč zrovna Anto-
nio Pigafetta – a ne třeba Marco
Polo, Odorik z Pordenone, Ul-
rich Schmidl nebo Hans Staden.
Ti všichni se taky toulali po gló-
bu, mnohdy ještě o pár století
dřív než Pigafetta, a vozili ze
svých cest neméně poetické zpra-
vodajství.

Ono je to ale asi jedno. Důleži-
té je, co vzniklo. A u Hrušky je vý-
sledek v základě stejný jako u po-
sledního románu Bianky Bellové
Ostrov, v němž autorka odkazuje
zpracovanou látkou i metodou
právě na zmíněného Marka Pola,
na jeho Milion, případně na Po-
hádky tisíce a jedné noci. Nejdřív
podiv nad tím, že je s novou kni-
hou najednou skoro všecko jinak
– a pak velký otazník, čemu má ta
proměna, ten autorský obrat po-
sloužit. Každopádně i pro novou
knihu veršů Petra Hrušky platí, že
básník trochu provokuje, vyvolá-
vá diskusi, otvírá téma. Jakou
tvář to vlastně spatřil. A co v ní vi-
děl...

Petr Hruška:
Spatřil jsem svou tvář
Host, Brno 2022, 72 stran

Autor je literární a výtvarný kritik

Před napsáním
Leopoldiany jsem si
předsevzal, že tam
bude více fikce. Ale
zjistil jsem, že je
nadbytečná.

Bilancuji spíš do budoucna. Jsou zde jisté plány v rámci umění jak výtvarného, tak prvořadě slovesného, slibuje svým
příznivcům Eugen Brikcius. FOTO ARCHIV LN – JAN ZATORSKY

Takhle to prostě bylo

Co viděl básník ve své tváři


