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tak o hřích, jako o předsudky, pomstu 
a závist. Sociální, náboženské i indi-
viduální. Název románu a označení 
rodiny Marie a Josefa pak odkazuje 
nejen ke společenskému a morál-
nímu odsouzení. Německý originál 
Die Bagage, tedy bagáž, představuje 
i zátěž, kterou s sebou rodina vláčí. 
Bagáž, která se dědí.

Citlivost, 
kterou 

literatura 
potřebuje
Tereza Semotamová

Polská nobelistka Olga 
Tokarczuková ve svých 
esejích volá po větší 

výstřednosti a zvědavosti

Různými významnými světovými 
cenami ověnčená polská spisova-
telka Olga Tokarczuková vydala 
sbírku esejů a přednášek o literatuře. 
Kniha obsahuje například projev 
pronesený při udělení Nobelovy ceny 
za literaturu v roce 2018 nebo cyklus 

přednášek, které byly předneseny 
na Filologické fakultě Lodžské 
univerzity. Tokarczuková v autorské 
poznámce přiznává, že forma před-
nášky jí činí radost: „Bezprostřední 
promluva k lidem, kteří mě poslou-
chají, mi dodává energii, jíž text 
odsouzený k individuálnímu přečtení 
nedisponuje.“ Nelogické je, že texty 
v knize nejsou řazeny chronologicky 
podle data vzniku, ale nahodile.

Obecně mám poetologické knihy 
velmi ráda, přijde mi, že člověk 
po jejich četbě má větší chuť číst 
i psát a že je součástí jakési „globální 
literární vesnice“. Navíc jako čtenářka, 
kterou prózy Olgy Tokarczukové se 
vším respektem k autorce doposud 
nechávaly spíše chladnou, jsem 
očekávala, že by tato kniha mohla být 
možností, jak k jejím textům najít 
cestu.

V esejích a přednáškách se nepře-
kvapivě objevují motivy, které z jejích 
knih známe: svoboda individua, úcta 
ke kořenům a poctivé objevování 
historie míst. A samozřejmě citlivost 
vůči zvířatům. Tu autorka radikálně 
vyřeší hned v úvodu eseje „Masky 
zvířat“: „Utrpení člověka snáším 
lépe než utrpení zvířete.“ Čtenáři-

-vegetariáni se přinejmenším zastydí 
a řeknou si, zda pokračovat v této 

„agitaci“. Nic takového se však nekoná. 
Tokarczuková následně ve svém eseji 
pouze argumentuje, proč jsou zvířata 
lidem rovna a jak je špatné, když si je 
podrobujeme. S tím ostatně souvisí 
i podrobení si celé planety, jejímž 
výsledkem je klimatická krize, což je 
její další velké téma. 

Důležitým motivem esejů a před-
nášek je také čtenářství a psychologie. 
Tokarczuková se jakožto vystudovaná 
psycholožka přiznává ke své posed-
losti čtením, která má kořeny v tom, 
že její otec byl knihovník a knihy pro 
ni byly jako vzduch, byla jimi vždy 
obklopena. Teze, že by se mělo hlavně 
číst, protože „v celém tom fenoménu 
nazývaném literatura je právě čtení 
její podstatou“, se v knize opakuje 
několikrát. I díky tomuto zdánlivě 
banálnímu detailu Tokarczuková 
ukazuje, kde se ona sama vidí: v řa-
dách čtenářů, byť jako někdo zároveň 
píšící, nepovyšuje se. Láska k litera-
tuře sálá také z eseje „Hermova práce 
aneb Jak překladatelé každý den 

zachraňují svět“, v němž přiznává, jak 
úlevné pro ni bylo zjištění, že není 
sama zodpovědná za každý text, 
který napíše. Tímto esejem vzdává 
hold mravenčí práci překladatelů 
po celém světě, kteří se pro spisova-
tele stávají spiklenci, ale i jakýmsi 
štítem v komunikaci s veřejností 
v dané zemi.

V lodžských přednáškách se pak 
dovídáme, jak vznikal historický 
román Knihy Jakubovy s důrazem 
na psychologii vypravěče a formo-
vání jedné konkrétní postavy této 
prózy. Tokarczuková si dává záležet 
na tom, aby své psaní popisovala 
jako iracionální proces a činnost, při 
němž je spontaneita a nahodilost 
zásadní. A rovněž výstřednost, 
tu Tokarczuková opěvuje obzvlášť: 

„Výstřednost je také třeba pěstovat 
a pečovat o ni, protože jen tato 
odstředivá tendence nám umožňuje 
vidět, co se nachází a odehrává 
za smluveným společenským hori-
zontem. Dokonce bych se přimlou-
vala za trvalé, řízené sebevyloučení 
budoucích i současných spisovatelek 
a spisovatelů z pohodlného, ale 
z hlediska veškeré tvorby smrtícího 
setrvávání ve středu.“ To je slovo 
do pranice.

Každý z intelektuálů má několik 
témat -evergreenů, které kritizuje, 
se stoupajícím věkem se pak tato 
kritika stupňuje mnohdy až do míry 
nesnesitelné. V případě Tokarczukové 
je to kritika mainstreamu a komercio-
nalizace literatury, dále kritika toho, 
že je literatura čím dál více vnímána 
podle žánrů, opakuje se také spílání 
na uzavřenost současného akademic-
kého světa. 

Když jsem četla esej „O daimonu 
a dalších spisovatelských motivacích“, 
který je přednáškou ke studentům 
tvůrčího psaní, měla jsem dokonce 
z některých pasáží pocit, že čtu text 

„starého muže křičícího na mraky“: 
„Je mi vás líto, mladí spisovatelé. Přišli 
jste do světa, kde budou číst možná 
ještě dvě tři generace, ve skutečnosti 
jejich jednociferné procento — a pak 
literatura, jak ji známe, skončí. Je to 
svět výrobků a zboží, mimo ně 
v něm nic neexistuje, svět, ve kterém 
se knihy staly zbožím stejně jako 
tvárnice nebo ponožky.“ Ano, ale 
nemělo by zároveň zaznít něco 
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optimistického? Že se třeba kromě 
zániku klasického vnímání literatury 
stane něco neočekávaného a literatura, 
jak ji známe, se přerodí v něco, co si 
zatím nedovedeme představit?

Tokarczuková dále lká, jak svět 
public relations ovlivňuje spisovatele 
a ti musejí neustále provozovat 
líbivý marketing, aby zaujali. Ano, 
tak to do jisté míry je. Ale srovnání 
s dobou minulou, kdy všechno bylo 
jiné, pomalejší, lepší, pokulhává. 
Mnozí z těch, co dnes píšou, by tehdy 
neměli možnosti psát — protože 
by třeba ani neměli možnost se 
učit psát nebo byli z jiných důvodů 
umlčováni. 

Rovněž esej „Cvičení v odcizení“, 
v němž Tokarczuková kritizuje dnešní 
posedlost cestováním vyznačujícím 
se povrchní honbou za autentickým 
lokálním zážitkem, napsaný z pozice 
privilegované osoby, která dle líčených 
zážitků toho již hodně zcestovala, 
vyznívá poněkud trapně. Úvodní text 

„Ognóze“ pak trpí typickými neduhy 
psaní během pandemie — spousta 
závěrů činěných v této extrémní 
situaci působí komicky, hodně z oče-
kávání změn, které svět čekají, nebylo 
naplněno.

Apelem, který všechny texty 
v knize prostupuje, je citlivost. 
Tu překladatel Petr Vidlák na mnoha 
místech knihy překládá jako „vníma-
vost“. Tokarczukové jde přitom o více 
než jen pouhé smyslové vnímání, 
vyzývá k citovému, citlivému zakou-
šení reality: „Vnímavost je spontánní 
a nezištná a dalece přesahuje empa-
tický soucit. Je to spíše vědomé, i když 
možná trochu melancholické sdílení 
osudu. Vnímavost je hluboký zájem 
o druhou bytost, o její křehkost, ne-
opakovatelnost, slabost vůči utrpení 
a působení času.“ 

I přes zmíněné výtky Olga 
Tokarczuková svými eseji dokazuje, 
že patří k nejvýznamnějším spisova-
telkám dneška. Právě citlivost a zvě-
davost, kterou vnímá jako předpoklad 
i způsob tvorby, současná literatura 
opravdu potřebuje.

Marnost 
za časů 

metalové strany
Kryštof Eder

Vypravěč románu Karla 
Veselého hloubá nad nicotností 

v dystopických kulisách

Hudební publicista Karel Veselý se 
poslední dobou věnuje především 
rapu. Spolu s Lubomírem Dítětem 
natáčí podcast Rapspot, předtím 
spolupracoval na seriálech České tele-
vize Rapstory a Lekce rapu. Vedle toho 
v posledních letech publikoval knihy 
o smutku v populární hudbě (Všechny 
kočky jsou šedé) a černé hudbě (Hudba 
ohně) — obě se řadí mezi vrcholné 
počiny tuzemské kulturní publicis-
tiky — a také velmi dobrý funkový 
prozaický debut Bomba★Funk. 
Ani věrní čtenáři tohoto autora však 
dost možná netušili, že mezi jeho 
oblíbené žánry patří i metal. Právě 
jemu, přesněji subžánru black metal, 
je zasvěceno druhé Veselého prozaické 
dílo, nedávno vydaný román Kov.

Ten se tak tematicky staví po bok 
loňskému blackmetalovému coming-

-of-age příběhu Démon ze sídliště Ivy 

Hajd Moussy a rovněž se začleňuje 
do mimořádně oblíbeného žánru 
v české próze posledních let, a to je 
dystopie. Příběh knihy se rozpíná 
od osmdesátých let až do roku 
2041, tedy od chvíle vypravěčova 
zrození až do jeho v úvodu románu 
avizovaného umírání. Vypravěč přišel 
na svět poté, co jeho matka opakovaně 
potratila, a také on sám je po porodu 
v ohrožení a život se s ním nemaže. 
Později propadne drogám, umírá mu 
matka, narodí se mu indisponovaný 
syn a ani v pozdějších, dystopických, 
letech není jeho existence zrovna 
procházkou růžovým sadem. 

V době, kdy občané chodí pro 
emoce na takzvanou emosíť a zobají 
prášky proti úzkosti, jimž se říká 
lepšilky, kdy jsou lidé řazeni do ja-
kýchsi kategorií, sleduje se jejich 

„index užitečnosti“ a sbírají kredity, 
se vypravěč pohybuje na okraji společ-
nosti. A když si na prvních stranách 
poraní nohu a musí strávit nějaký čas 
v nemocnici, kde mu kredity ubývají 
jak na běžícím páse, nad jeho budouc-
ností se začnou stahovat mračna.

Tak jako autorovým debutem 
prostupoval funk, jeho novinka je 
prodchnuta metalem. Zatímco funk 
však dodával prvnímu románu sviž-
nost, živelnost a vtip, temná metalová 
estetika jako by se v Kovu projevovala 
v poněkud úmorných a repetitivních 
vypravěčových úvahách nad marností 
(vlastního) života. Ostatně ve své 
metalové kapele nosí přezdívku Nikdo. 
Metal sehrává v příběhu další kruciální 
úlohu: dystopické kontury fikčního 
světa narýsovala metalová strana, která 
tento svět ovládla. Seskupení, v jejímž 
čele stojí vypravěčův bývalý kolega 
z kapely Satan, rozdmýchává v lidech 
nenávist a individualismus a klade 
důraz na to, aby občané poslušně 
pracovali; což jsou aspekty téměř proti-
chůdné těm, které si vypravěč se svým 
oblíbeným žánrem spojuje.

Propojení metalu a politiky je mo-
tiv, jenž se objevil už v autorově prvním 
románu. I v knize Bomba★Funk Veselý 
ohledával, jak by se mohla hudba 
vymanit ze škatulky pouhé zábavy, 
do níž ji většina z nás automaticky si-
tuuje, a formovat společensko -politické 
dění. V Kovu však tento námět působí 
kostrbatě. Dystopické kulisy příběhu 
jsou chatrné a místy se zdá, jako by 

Karel Veselý 
Kov. Román o metalu 
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