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oblasti tvorby českého husitství“). Zkrátka:
lákavá četba v pochybné edici!

JAN MALURA

Deníkové zápisky
Čestmíra Jeřábka

V brněnském nakladatelství Barrister &
Principal byla v edici Poznáváme komunis-
tickou minulost vydána čtyřsetstránková
kniha Čestmíra Jeřábka s názvem V zaje-
tí stalinismu. Z deníků 1948-1958.

Text začal Jeřábek psát 20. února 1948
a skončil 31. prosince 1958, avšak zápisky
posledních dvou let jsou již velmi stručné
a nebýt ctižádosti spisovatele, který se po-
koušel napsat jakési politicko-literární dení-
ky určené v první řadě čtenářům, nikoli
k sebereflexi autora, byly by skončily dříve
než s koncem roku 1958. Sám sebe považu-
je autor za kronikáře a rozhoduje se v závě-
ru, zda má smysl tuto kroniku psát.

Směřování textu ke čtenářům se výraz-
ně projevilo na jeho podobě. „Kterýsi ze
zdejších divadelních vůdců (neuvádím jeho
jméno, poněvadž nikomu nic nepovídá)...“
(s. 80). Zdá se, že tolikerá akcentace poli-
tických událostí je zde právě proto, že Jeřá-
bek chtěl pro čtenáře zachytit z jeho pohle-
du ty nejdůležitější dějinné události, z če-
hož vyplývá určitý patos. Bohužel právě
tehdy jsou jeho zápisky nejméně zajímavé,
značně rozvláčné a místy velmi nudné. Dě-
jinný koloběh střetu Západu a Východu
obehrávaný v nesčetném množství variant
nelze popisovat donekonečna.

Ani záležitosti související se světem li-
teratury, spisovatelů a jejich organizace -
o všem tomto se však mnoho nezmiňuje -
nejsou příliš zajímavé. Čestmír Jeřábek se,
třebaže byl členem Svazu českosloven-
ských spisovatelů, dost izoloval od ostat-
ních slovesných tvůrců - tím míním oficiál-
ně publikující i ty, kteří publikovat nesměli
- a při poznámkách odtud často nevycházel
ze svých bezprostředních zážitků, nýbrž byl
odkázán na vyprávění či šeptandy jiných.
Opustil předčasně dokonce i jednání druhé-
ho sjezdu SČSS v roce 1956, i přestože byl
zvolen členem pracovního předsednictva.
Svůj pobyt v Praze si tehdy zpestřoval pro-
cházkami po městě: „Mnoho dojmů - a na-
konec i trochu únavy. Odjel jsem z Prahy za
deště o den dříve, nežli skončil památný spi-
sovatelský sjezd.“ (s. 328) Bohužel z infor-
movanosti odkázané na zprávy od druhých
se odvíjejí leckterá zjednodušení. Jeden pří-
klad za všechny: „Mezi našimi spisovateli
se mluví s neskrývanou škodolibostí o fias-
ku, které nedávno v Praze utrpěl president
bulharské Akademie Todor Pavlov. Přijel
obhajovat socialistický realismus v umění,
ale setkal se s naprostým nezájmem.“ (s.
364) Pavlovův článek Ještě jednou k socia-
listickému realismu a ještě o jiných věcech,
který vyšel 14. 3. 1957 v 11. čísle časopisu
Literaturen front, byl v českém překladu
zaslán členům předsednictva a ústředního
výboru SČSS a diskutovalo se o něm např.
na schůzi předsednictva ÚV SČSS 28. 3.
1957. Cyklostylem byl rozmnožen Pavlo-
vův referát O některých otázkách socialis-
tického realismu, který Pavlov přečetl na
zvláštním shromáždění. Rozhodně nelze ří-
ci, že by se setkal s naprostým nezájmem.

Horší je, když Jeřábek vskutku upravu-
je skutečnost: např. krátký Laiskeho článek
K šedesátinám moravského spisovatele,
který k Jeřábkovu výročí vyšel v Literár-
ních novinách 1953 v čísle 33, byl celkově
pochvalný, avšak Jeřábek z něho vybral
pouze kritickou část jednoho souvětí.

Na jednom místě mě udivilo, že Jeřábek
po očekávané změně režimu hodlal zvolit
podobné nástroje, jaké byly používány pro-
ti autorům, kteří s totalitním komunistic-
kým zřízením jít nechtěli či do něho nebyli
přijati: „Sedmé a osmé dvojčíslo »Nového
života« přináší další dokumenty mravní bí-
dy našeho kulturního prostředí. Poněvadž
je pravděpodobné, že tyto věci půjdou jed-
nou do stoupy, zaznamenávám je zde pro
paměť budoucím.“ (s. 90)

Některé poznámky jsou vtipné (třeba
o přejmenovávání dolů na s. 157), pár jich
má zajímavou dokumentační hodnotu, jiné
jsou dobovým svědectvím: např. o tom, že
tajemník brněnské pobočky Svazu spisova-
telů Ludvík Kundera nabízel v červnu 1952

vstupenky na soudní proces s Václavem
Prokůpkem, „bývalým spisovatelem“ (s.
174 - uvozovky nesdělují, zda jde o Kunde-
rovo nebo režimní propagandou tehdy roz-
šiřované označení).

Nejzajímavější jsou pasáže popisující
všední život v komunistickém režimu včet-
ně bídy, nedostatku potravin, dlouhých
front na brambory či maso, nedostatku ob-
lečení, tepla, plynu, elektrické energie. Je-
řábkovi se podaří v těchto částech, i pomo-
cí černého humoru, vystihnout atmosféru
podstatně lépe než tzv. velikými dějinnými
okamžiky: „Fronty na mléko. Žádný cukr.
Tento měsíc nebude na příděl máslo... Zato
budou dány do prodeje gramofonové desky
s projevy Zdeňka Nejedlého.“ (s. 199) Po-
dobně upoutají věty o pobytu v Sovětském
svazu v roce 1956, ta podoba obyčejného
života, který jim byl ukázán, zatímco struč-
né zápisky o přebývání v Bruselu a Polsku
v roce 1958 jsou plytké.

Nejhorší je však to, jak byla kniha pro
vydání odbyta. V tiráži stojí: „K vydání při-
pravil Dušan Jeřábek“. Autorův syn, věnu-
jící se především literatuře 19. století, na-
psal i některé publikace týkající se literatu-
ry 20. století či přispěl takovými texty do
některých sborníků a napsal rovněž marxis-
tický úvod a spolu s Vlastimilem Válkem
první stejně orientovanou kapitolku o české
literatuře 1945-48 do skript Česká literatu-
ra od roku 1945 do poloviny osmdesátých
let (1988). To vše napovídá, že jeho pobyt
v literatuře 20. století není prvním pobytem.
Avšak: Odmyslíme-li gramatické prohřeš-
ky („Zápotockého nevyjímajíc“, s. 178),
upoutá výrazně jmenný rejstřík - v takto od-
byté podobě jsem ho nikde ještě neviděl. Je
zarážející neznalost základních věcí, čímž
vzniknou bizarní omyly. Z jednoho člověka
jsou vytvořeni dva: Svatopluk Turek a T.
Svatopluk - a tak dojde v rejstříku k roz-
dvojení. Snad šlo nějak sjednotit psaní Go-
etz a Götz (v rejstříku je ovšem uveden Go-
etz ze strany 275, Götz ze strany 290 schá-
zí). Zarážející je, že nepřesnosti se vyskytu-
jí i u autorů spjatých s Brnem. Jeřábkovi
příliš neporadila ani odpovědná redaktorka
Jiřina Salaquardová.

Zcela neomluvitelné je zaměnění osob.
Na straně 154 je výčet jmen, z něhož bylo
do rejstříku zařazeno jen několik autorů.
Někdy to vypadá, jako by byli vybráni jen
ti, u nichž se podaří zjistit křestní jméno.
Mezi jmenovanými publikujícími autory,
kteří se v Lidových novinách z 1. 1. 1952
zavazovali k novým uměleckým výtvo-
rům, je také Jiří Havel. Čestmír Jeřábek
napsal pouze příjmení Havel, z něhož Du-
šan Jeřábek vytvořil do rejstříku jakéhosi
R. Havla. Má-li na mysli Rudolfa Havla,
známého editora, textologa, lexikografa,
překladatele, pak je to omyl nejen neomlu-
vitelný, ale i trapný. Možná by bylo řeše-
ním Lidových novin do uvedeného čísla se
podívat...

V reflexi obyčejného života deseti let
komunistické vlády 1948-58 je Čestmír Je-
řábek nejinspirativnější. Zajímavé je indivi-
duální řešení vztahu k hrůze té doby. Patrné
je to i z autorových úniků - do lesů, k hou-
bám, na procházky, k některým přátelům,
k psaní, středem všeho byla rodina. Je to
hledání nějaké jistoty, něčeho smysluplné-
ho v nesmyslné době totalitního režimu.
A je to hledání velmi obtížné.

MICHAL BAUER

Bezvýchodné
bludiště

Do knihy Poezie shrnul Ivan Matoušek
dvě své práce, rozsáhlejší báseň Marie
a sbírku Poezie a serigrafie před koncem
80. let.

Vydala Triáda jako dvacátý sedmý sva-
zek Edice Delfín v roce 2000. Kniha je
v elektronické podobě na internetové adre-
se http://ftp2.braillnet.cz nebo ftp://ftp.bra-
illnet.cz. O internetových adresách se zmi-
ňuji nejen proto, že mnozí uživatelé PC ra-
ději prosurfují pár korun a je pro ně poho-
dlnější si Matouška načíst z blikajících bo-
dů obrazovky než v klasické tiskařské černi
na papíře, ale také proto, že i internetovou
publikaci je nutné připočíst jako alikvotu
této knihy k vydání Marie v edici TVARy
(Tvar č. 9/1998) a k samizdatu z roku 1982

(strojopisném, 7 exemplářů - originál a 6
průklepů). Všechny tyto publikace téhož
(byť přepracovávaného) textu v průběhu
osmnácti let jsou nesporným důkazem auto-
rova zaujetí jím, které může směřovat až do
polohy narcistní umanutosti.

Širší čtenářské obci je Ivan Matoušek
znám mnohem více jako prozaik (Mezi sta-
rými obrazy, Album, Nové lázně, Autobus
a Andromeda, Ego), jehož dílo si vydobylo
poměrně slušné renomé a příznivý ohlas jak
u obce kritiků, tak mezi čtenáři.

Matouškova tvorba se nejspíše odjakži-
va dělila mezi poezii a prózu, a vyšlo-li
próz více (a dříve), lze to nepochybně při-
číst větší ochotě nakladatelů tisknout pro ně
ekonomicky výhodnější prózu.

Ač jde v Poezii o dvě záležitosti na-
prosto odlišné ražby a tím i puncu, přesto
ani z nich nelze přesněji vystopovat Ma-
touškovu básnickou typologii a pokusit se
fundovaněji o nalezení kontextů přiřaditel-
nosti Matouškovy poezie do jejího celkové-
ho českého toku. Nesmírně plachý a intro-
vertní autor tentokráte podlehl našeptáva-
čům, katalyzujícím jeho komunikaci s po-
tenciálním čtenářem, a spustil tak reakci, je-
jíž průběh se bude velmi obtížně kontrolo-
vat.

Podle datace vzniku staršího textu - to-
tiž „minipoemy“ Marie lze vystopovat její
původ do Matouškových čtyřiatřicátin, ne-
pochybně s jistou (pouhou roční) tolerancí
kristovských let, během nichž se jedinec
mužského pohlaví dobírá své určité zlomo-
vé katarze, spojené s masivnějším vzepětím
pochybností o smysluplnosti existence, no-
ta bene kodifikované - zaměstnání, žena,
potomstvo.

Pod tímto tlakem vzniká Matouškovo
velké sebezúčtování se sebou samým, jaká-
si mariánská litanie, zpívaná za dlouhých
poutí minulých let. Čteme-li pozorně, pak
vyvstává psychické Matouškovo nitro ne-
smírného introverta jako příčina všech ka-
tastrof a peripetií, s jinými Mariemi by se
situace odvíjela v přibližně stejných inten-
cích, natolik se jeví autor jako pochybovač-
ně hledající i tam, kde by nemusel. Smýka-
ný potom dějem tolik, že ani bolest není
schopen vnímat skutečně trýznivě, nýbrž
skrze analgetizující clonu stereotypu.

Litanický zpěv k Marii pak vlastně vy-
užívá principu mariánského modelu i prin-
cipu neposkvrněného (panenského) ženství
co klíčku na konzervy otevírajícího krabič-
ku sardinek „Matoušek ve vlastní šťávě“.
Naprosto zde absentuje náboženská oddaná
vroucnost, prezentovaná kupříkladu až hé-
donskými hymny Kuběnovými na Pannu
Marii.

Četl jsem kritiky, všímající si dvou žen-
ských portrétů, otevírajících a uzavírajících
poemu, jednak úvodní reprodukce deskové
gotické malby Madony Třeboňské a v závě-
ru fotoportrétu naprosto konkrétní Marie
Ivana Matouška, nepochybně portrétu hlav-
ní lidské hrdinky básně. Dovoluji si však
namítnout, že v textu se hovoří o Madoně
z Veveří, jejíž portrét neměl být Madonou
Třeboňskou zaměněn, a že čtenáře poezie
nemusí v konečné fázi zajímat realistická
Mariina tvář, ta mu byla přece předestřena
třiceti stranami předchozího textu. Dopou-
ští-li se chemik a exaktista Matoušek vědo-
mé chyby záměnou dvou deskových maleb,
zpochybňuje do jisté míry text samotný.
Snaha o slavnostní patos jazyka, cézurova-
ná všední řečí hovoru, pak nevynáší litanii
k azurnému blankytu nebeského šatu Pan-
ny, ale strhává ji zpět, a tím ještě víc obna-
žuje neskutečnou a syntetickou stavbu z ne-
přírodních materiálů, jsou tu v převaze po-
lymery. Matoušek prozaik pak zůstal někde
v poloze mezi lyrikou a epikou, aniž by se
přiklonil výrazněji k tvaru epickému nebo
jej výrazně zlyrizoval. Výsledný produkt
v konečné fázi nebudí jednoznačnou reakci
čtenářovu, a je-li autorským záměrem čte-
náře nechat tápat, pak ani ona schválnost
není patrná natolik, aby byla jako autorský
záměr vnímána.

Sbírka Poezie a serigrafie před koncem
80. let je přímé provázání Matouškových
výtvarných prací s básněmi.

Básní i serigrafií je tucet, serigrafie
z větší části pracují s figurálními motivy
(Lednové pohyby, Na stupních vítězů, U ne-
mocničního lůžka, Co všechno pro tebe
udělám), propracovanými až do zobecňují-
cí zkratky postavy za mřížemi, tvořícími or-
ganickou součást mříže (Bludiště), a motivy
krajinnými - respektive městské architektu-

ry (Staré Město a Slunce v Praze), pouhé
dvě snad lze nazvat abstrakcemi (Prosinec,
Deo gratias). Serigrafii Grafomanie tvoří
písmo, obsahující ovšem rovněž jakousi fi-
guru (zvíře-člověka) v pravé horní části.
Nevíme a ani autor poznámky Robert
Krumphanzl v poznámce nezpřesňuje, jest-
li prvotně vznikaly právě ony a básně k nim
byly dopisovány (nebo přiřazovány výbě-
rem z už napsaného), či literární text byl
předlohou k „ilustraci“. Nejde o ilustraci
v pravém slova smyslu, výtvarné dílo a bá-
seň tvoří dohromady organický duál a zdá
se, že klíčovou grafiku k celé sbírce (a mož-
ná i knize Poezie jako celku) tvoří právě se-
rigrafie Bludiště. Pod onou postavou V mří-
ži vlastně ani před ní, ani za ní - v ploše je
naprosto setřen jiný než dvojrozměrný pro-
stor - vnímám zcela zřetelně Ivana Matouš-
ka. On je i před i za i V, on tu mříž tvoří, re-
spektive tou mříží je tvořen i on. Bludiště
mívá východisko, alespoň to klasické, vždy
existuje cesta dovnitř a cesta ven. Matoušek
však klasický princip bludiště popírá, není
žádná cesta ani tam, ani zpět. Bludiště pro-
to zůstává ne-bludištěm a není jím možno
procházet. Pro Ivana Matouška je bludištěm
- a bezvýchodným - jeho vlastní bytí. Jaké-
koliv. I básnické.

JIŘÍ STANĚK

„Chválím tě, Pane,
který dáváš hnít.“

Člověk zemře a zanechá jim, těm pozů-
stalým, k rozsápání každé své kdysi upuště-
né slovo. Ponechá jim tu sám sebe jen jako
vzpomínku, tedy představu, interpretaci,
obraz, aby si ho stvářeli každý po svém, aby
mu tu na zemi stvářeli onu kunderovskou
nesmrtelnost. (Plným právem každý po
svém - jinak to ani nejde.) A aby se přeli
i o intimitu zemřelého, sotva čas stihne za
čímkoli zavřít vody, o intimitu, kterou on
ponechal bez zveřejnění. Aby se přeli, v co
a jestli věřil, jestli se modlil nebo ne, jestli
chodil do kostela, a dokonce pokud nikoliv,
tak proč. „Netvrdím, že Ladislav Novák do
kostela chodil či nechodil (jeho báseň Bazi-
lika svatého Prokopa o povědomí o tom, co
je kostel, svědčí), já aspoň jsem s ním na
mši byl. Je velice pravděpodobné, že jako
pro kantora na malém městě by to pro něj
bylo obtížné. Ale o jeho vztahu k modlitbě
a ceně mše mám v rukou nevyvratitelné.“ -
píše v předmluvě k Novákovým Neztrace-
ným básním (nakl. Host) Ivan Slavík. (Již
se těším na další sbírky, kde se bude v úvo-
du pojednávat třeba o tom, s kým zesnulý
spal či nespal.) Co to má do činění s poezií,
netuším.

Takže Ivan Slavík vyšel na svět se sbír-
kou Neztracené básně, aby všem představil
toho „svého“ Ladislava Nováka. Vybere
básně, které od něj dostával během let v do-
pisech, a seskládá z nich knížku, aby doká-
zal, jaký byl Ladislav Novák křesťan, kato-
lík. A kdyby to někomu nestačilo v textech,
tak to dostatečně předešle již v úvodu. Kdy-
bych namítla, že tím, aspoň podle mého
vkusu, prokazuje službu vpravdě medvědí
Ladislavu Novákovi - básníku, výbornému
básníku (!), možná by namítl, že víra je pře-
ce důležitější... ano, jenže i Slavík ví
a v úvodu naznačuje, že je-li skutečná, pak
přece vůbec nejsou od ní vyprázdněny tex-
ty, které nepojednávají o ní („Ladislav byl
ovšem metafyzický tvůrce vždy, i v obdobích
tzv. experimentální tvorby, i když to tak ex-
plicitně netrčí.“ - I. S.) A ze kterých netrčí
fráze a klišé, klišé i v soukromé modlitbě,
natož pak v knize, která vychází v edici
poezie. Ostatně ony známé, za života vyda-
né Novákovy texty skutečně nepůsobí bez-
věrecky či jako stojící jakkoli proti životu...
a nepůsobily ani před přečtením Slavíkovy
předmluvy. Sbírka Neztracené básně však
prostě staví na odiv texty, v nichž „jsou
projevy jeho víry, nebo aspoň povědomí
o spirituálně metafyzických problémech ne-
popiratelné (...), nedají se přehlédnout“ (I.
S.) a které jsou bohužel až na výjimky spí-
še špatné. (Literárně špatné, mám na mysli,
pokud by to chtěl někdo zaměňovat s profi-
lem lidským... nicméně píši tu recenzi do li-
terárního periodika.)

Výjimky naštěstí opravdu jsou. Převáž-
ně v oddílu básní v próze, kupříkladu vyni-
kající text Dřevěný kurýr, který ovšem byl
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publikován už kdysi v Novákových Texta-
mentech - nebo třeba Samota: „Prosakuje
odevšud, černými kapkami - samota. Pak je
to díže plná kynoucího těsta... a nakonec ve-
liká svalnatá žena bez očí. Zazdila dveře,
zazdila okna. Je tu.“ Anebo Slavíkem vy-
zdvižená Bazilika, z níž skutečně sálá ži-
voucí atmosféra. („Teď nějací turisti, kte-
rým se lepí / košile k zádům, zde šoupají no-
hama: brebentění slepic // doléhá zvenčí.“)

Slavík uvažuje o tom, jak Novák sou-
časně mohl psát „krásné náboženské texty“
a současně se účastnit kupříkladu „Antikle-
rikální výstavy, nazvané lakonicky Svato-
krádež“. Pavla Řezníčka vedla prý tato
„dvojznačnost tvorby“ ke konstatování, že
„Ladislav Novák byl muž tří tváří“, který
předkládal různé podoby své tvorby podle
toho, s kým jednal, ve kterém prostředí se
nacházel atp. Slavík to zas nepokládá za
druhou ani třetí tvář, ale za „existenci du-
chovního zápasu“. Po přečtení Neztrace-
ných básní mě napadá, že Novák také mož-
ná docela dobře odhadoval, co je umělecky
zdařilé, a co má hodnotu „pouze“ (což ni-
kdy není pouze „pouze“) jako soukromá
výpověď, modlitba, komunikace s tím, co je
pro něj Bohem, a s přáteli, kteří mohli „sly-
šet“ na jeho rozjímání o duchovní sféře.
A že v této sestavě by své texty nikdy ne-
vydal. Ale ponechejme Ladislavu Nováko-
vi jeho právo na to nahlížet si na život
a tvorbu z úhlů nejrůznějších... (ač zrovna
z jeho básní náboženských příliš neplyne
nějaké tušení relativity pravd) a raději ještě
citát z jeho veršů zdařilých: „kdyby bylo
možno svléci svůj život / jak nepohodlné ša-
ty v dnech parna / a nahý vstoupit do chla-
divé lázně / do průzračné vody plné bubli-
nek / kdyby bylo možno / ale příliš mnoha
nitěmi jsme sešiti s tímto světem / naše ma-
so naše srdce z masa / tenounkými nitěmi je
prošito // řekneš dítě / ale je to hliněný pa-
náček se zelenými vlasy / je to tvé vlastní
dětství / jedna ulice v Praze / s oblohou je-
jíž pletí je kouř / v tom skleněném domě ti už
jediný čtvereční centimetr nepatří.“

Anebo že bych zakončila raději typičtě-
ji pro Neztracené básně - na závěr všech
těch pokusů o posudky a soudy: „A to je
vše, co vím. Bohu Otci přísluší Soud, Ježíši
Kristu Smilování, / nám modlitba za mrtvé
a mlčení“?

VĚRA ROSÍ

Hořcovy spisy sebrané:
reedice?

palimpsesty?
Zvláštním a v normálním editorském

podnikání takřka nemyslitelným způsobem
vyjevuje se tvorba jedné básnické generace,
té bohužel dnes již odcházející. Teprve
v polistopadovém údobí mohou někteří její
protagonisté zúročit i to, co se v čtyřicetile-
tí cenzurního vakua nesmělo objevit natiš-
těno. Tak se zpožděně o téměř půlstoletí do-
stávají ke čtenáři sbírky z let ještě čtyřicá-
tých, které přičinliví poúnoroví aktivisté
stačili takřka vzápětí po převratu zaregistro-
vat v nakladatelských záměrech jako ne-
vhodné a v duchu pozdější štollovské
a taufrovské sekyrářské koncepce tzv. soci-
alistické tradice v české poezii je na dlouhá
léta vyobcovat byť jen z kandidatury na
běžnou publikační podobu.

Osudy poezie Jaromíra Hořce (1921)
patří do kategorie těchto dluhopisů přímo
ukázkově. Od roku 1990, kdy vydal v Na-
kladatelství Lidových novin Anežku Českou,
nastartoval - po dvou desetiletích převážně
samizdatové a v zahraničí realizované pro-
dukci - regulérní vydávání svého díla, které
dosáhlo už více než tuctu čísel. Poslední
dvě sbírky Testamenty (1999) a Úpadek
hvězd (2000) vydává nakladatelství Rio-
press jako literární artefakty nicméně po-
měrně těžko označitelné, neboť nejde
o pouhé reedice samizdatů. V prvním přípa-
dě jde o rozšířené vydání textu publikova-
ného v roce 1956 (Dopisy hrdinů), podoba
Úpadku hvězd má složitější strukturu. Nej-
čerstvější její tvar prodělal několik etap:
jádro vznikalo ještě v letech válečných
a mělo vyjít v redakční péči Jiřího Koláře
a Miloše Vacíka pod názvem Ruda v nakla-
datelském družstvu Dílo roku 1949. Nesta-
lo se. I kdyby však sbírka vyšla, sdělnost je-

jího uměleckého poselství vykazovala by
dnes parametry značně odlišné od těch, kte-
ré by vnímal její čtenář rok po Únoru. Ku-
příkladu báseň  Majakovský. I když je dato-
vána dvojmo (1944-1953), bylo by i v roce
Stalinovy smrti takřka nemyslitelno paso-
vat ho „samovládcem“, jak to Hořec činí.
Nabízí se tak myšlenka, že definitivní po-
doba textu vznikala v dalším časovém po-
sunu nebo že došlo k jeho přepracovávání
také s ohledem na cenzurní možnosti té kte-
ré etapy české literární situace.

V problematice s tím spojené ostatně
tkví smysluplnost těchto pozdních edic:
zorný úhel autorského zření je tu lomen po-
laritou dějinných peripetií a nelze se ubránit
dojmu, že se tu jeví v konečné redakci těch-
to textů také celková umělecká i životní
zkušenost básníkova, často vykupovaná -
jako v případě Hořcově - i existenčními zlo-
my v podobě nejen dlouholeté publikační
perzekuce, ale i měsíců žalářních. Jde tedy
o jevový model, který můžeme přirovnat
k tomu, co v dějinách písemnictví nazývá-
me palimpsestem. Tímto termínem býval,
jak je známo, označován způsob nového zá-
pisu na pergamenový list, z něhož byl pů-
vodní text v celku nebo jen zlomkově vy-
mazán nebo setřen. U Hořce přitom nejde
ani v jednom ze tří oddílů Úpadku hvězd
ani tak o retuše nebo přepracování jednotli-
vých čísel sbírky, nýbrž o novou kompozi-
ci, koncepci, dopracovanou jistě také
s ohledem na přítomnost dějinného memen-
ta, jak nám je autor nabízí i v bohatém „ne-
poetickém“ dokumentačním materiálu
v podobě citátů z dobového tisku, hlášení
rozhlasu, reklamních sloganů a podobné
„autentické“ textové materie. Takto ostatně
koncipoval už i několik sbírek předcházejí-
cích. Dva květnové cykly z Přísežného svě-
dectví (1997) jsou prokrveny podobnou au-
tenticitou, první z roku 1945, druhou o tři-
cet let pozdější. Jejich komparace vyvolává
originální metaforický efekt. Stejně tak
soubor Titulky ze sbírky Vnitrozemí (1996),
esenciálně nesmírně blízký faktografii
Úpadku hvězd. Jde tedy jistojistě o autor-
ský záměr komponovaný v delším časovém
úběžníku. Nelze však nevidět rovněž snahu
vtisknout dílu podobu definitivní, probrat
čtyřicet básnických sbírek s určitým výpo-
vědním zámyslem, vyjevit je v cyklickém
podobenství především jako reakci na ka-
tastrofický řád věcí, jak nám je nabídlo po-
slední půlstoletí.

Bylo už nejednou vymezeno příbuzen-
ství Hořcovy lyriky s halasovským vábi-
vým podsvětím Slova jako erbovního znaku
poezie. V tom se nikterak neliší od většiny
básnických vrstevníků. Na rozdíl od Hala-
sovy jisté vznešenosti či patetična této úděl-
né službě Slovu, jak nám je nejpřesněji od-
halil v některých textech z Naší paní Bože-
ny Němcové, je Hořcova slovní ražba poně-
kud jiného rodu, řádově souvztažná k poeti-
ce tzv. dynamoarchismu, jehož literárně-fi-
lozofický program je vřazen jako manifest
úvodem: „... Hoříme časem který nás vysa-
dil do života šťastných vyhnanství. Svět zví-
řat měst a lidí ohledáváme Posedlí troska-
mi a spodinou Svět rozbitých a bombardo-
vaných. Život slov... Upadat Hrozit se Klíčit
Poznat Rozmetat Kamenět... Stavba závratí
Společný křest. Vylézáme ze škarp. Pravda
je svoboda všeho co jest.“ (Zápis, 1944, str.
8). Syrovost a odpatetizovaná přímočarost:
lidské existence uprostřed let válečných
i těsně po nich, to je rubová strana téhož,
jak ji chápe Hořec v básních komponova-
ných i v rozměru antického dramatu (Záz-
nam o náletu, str. 23). To vše ovšem vyva-
žováno vědomím, že člověk v tomto du-
chovním klimatu má si být vědom dobové
těhotnosti dozrávající válkou když už ne
přímo k revoluci, tak aspoň  ke vzpouře pro-
ti měšťáckému establishmentu „starého svě-
ta“, jak ho známe i z Hrubínovy Jobovy no-
ci nebo Holanových válečných cyklů a v ji-
né rovině třeba z výtvarné pocitovosti vyza-
řující z Hudečkových Nočních chodců. Jde
tedy o souznění nadžánrové, nadgenerační
i nadskupinové, i když nejvěrohodněji od-
zrcadlené právě v nástupu nejmladší bás-
nické vlny.

Kainarovy, Blatného, ale i Kolářovy
sbírky z oněch let nejsou laděny jinak.
Ostatně i v tvorbě druhé vlny surrealistů jde
o tentýž valér dobové reflexe, jak vysvítá
z veršů Zbyň ka Havlíčka a Karla Hynka
z edic jejich pozůstalostí. Posedlost pronik-
nout přímo k dřeni dobové emocionality má
nicméně u Jaromíra Hořce několikerý oso-

bitý rozměr: neupřednostň uje volný verš
před rýmovaným, přerývanost před plynou-
cím tokem veršů, metaforikou nabité strofy
před volně rozestavenými obrazy. Není
básnickým malířem odstínů, leč kontrastů,
slov-kůstek vzpříčených v hrdle básně. Do-
káže parafrázovat lidovou poezii v nezvyk-
lých, rebelsky laděných sekvencích - to vše
vědoucně mířeno apelativním řečištěm pří-
mo ke čtenáři. Na rozdíl od generačně
i osudem díla spřízněného elegika Miloše
Vacíka jeví se Hořec v duchu svého dobro-
volně přijatého jména opravdu jako hořký
hymnik zatvrzele vydupávající svůj synko-
picky přerývaný zpěv nad vlnami přečasto
velmi nevlídného časobití. Dokáže na ma-
lém prostoru portrétovat rozlehlé souvislos-
ti. („Hořící trávou pádili chrti. / Kraj rek-
rutů slynul smrtí. // Byl jednou jeden svět. /
Byl. Vodil děti zabíjet“ - báseň  Byl, str. 66.)
V několika textech (Chaos, Setkání s Ladi-
slavem Klímou aj.) předjímá prvky lettri-
stické znakové struktury proslavené zejmé-
na v šedesátých letech jeho generačními
vrstevníky Hiršalem a Kolářem.

Vrstva „non-fiction“, resp. autenticity
prolínající Úpadkem hvězd se v Testamen-
tech stává jedinou nosnou výplní básnické
výpovědi - v oddílech Protokoly, Dokumen-
ty, Deníky a Dopisy zveřejň uje se fakticita
přímo doložená v připojeném pramenném
seznamu. Dopisy před popravou a zápisy
z výslechů jsou tu použity nejfrekventova-
něji. To ovšem Hořce motivicky spojuje se
slavnými oddíly Černá lyra a Česká suita
z Vršovického Ezopa Jiřího Koláře (1966)
byť v poněkud posunuté, méně stylizované
poloze. Ani tady však nejde o pouhé přepi-
sy svíravě mučivých svědectví. Rozpis do
veršů a slok a koncepce výběru z rozlehlej-
ších materiálů předpokládá jistý druh krea-
tivity, navíc při komponování tematických
oddílů násobené příkazem neopakovatel-
nosti a svým způsobem také osudové jedi-
nečnosti jednotlivých svědectví. Mezi vý-
povědní plejádou bojovníků proti fašismu
z první verze této kolekce vydané na prahu
éry tání v polovině let padesátých přibyla
v této edici jména odboje třetího, Milady
Horákové, Jana Zahradníčka, Pavla Won-
ky, ale i pozoruhodné zdůvodnění vlastní
emigrace moskevského režiséra divadla Na
Tagance Jurije Ljubimova.

Tak se i v Testamentech dá postihnout
ona druhá, „palimpsestová“ složka přímo
úměrná časovému posunu redakce této
„poezie faktu“, jak charakterizuje sbírku
Miroslav Ivanov.

Je příznačné, že autor hledal pro tento
jistě nevšední počin umělecko-dokumentár-
ní povahy devět let nakladatele. Zdá se, že
v Riopressu, kde vyšlo už patero svazků ze
zatímní třináctičlenné kolekce, konečně za-
kotví i další položky životní básnické žně
Jaromíra Hořce. K básníkovým blížícím se
osmdesátinám je to jistě fakt hodný zazna-
menání, i když, jak praví literární historik
Jiří Rambousek v doslovu k Úpadku hvězd,
„v příštím století budou z jeho díla vycházet
především výbory“. Není pochyb, že zejmé-
na Hořcova básnická svědectví z válečných
let v nich budou hojně zastoupena.

MIREK KOVÁŘÍK

Mytizovaná
skutečnost

Bruna Schulze
Po více než deseti letech opět vychá-

zí dílo pozoruhodného polského prozaika
židovského původu Bruna Schulze (1892-
1942). Nakladatelství Dauphin vydalo loni
dva svazky Schulzových povídek Skořico-
vé krámy a Sanatorium Na věčnosti (přel.
Hana Jechová, Otakar Bartoš, Erich Sojka,
Vlasta Dvořáčková a Iveta Mikešová), kte-
ré představují veškerou dochovanou tvorbu
autora. Jde o reedici jednosvazkového ode-
onského souboru, který vyšel pod titulem
Republika snů.

Bruno Schulz se ve svých povídkách,
které tvořil v meziválečném období, vrací do
svého dětství a dospívání. Povídky nejsou
dějové, nejsou to ani žádné „obrazy z malo-
městského života“, i když haličské městečko
Drohobyč, v němž autor prožil prakticky ce-
lý život, zde hraje svou roli. Asi nejpřiléha-
věji vystihuje charakter těchto próz označení

„soukromá mytologie“, ale Schulz podává
ústy vypravěče svých povídek Josefa i ja-
kousi snovou autobiografii. Povídky jsou za-
lidněny členy vypravěčovy rodiny: je zde vě-
decky zaměřený otec, kterým je vypravěč
fascinován, dominantní matka a smyslná, té-
měř živočišná služka Adéla. Avšak nejde
o úzké soukromí, tráví-li vypravěč celé dny
o samotě se svým otcem, pak je to „v pokoji,
který je veliký jako svět“.

I když jsou povídky situovány do obdo-
bí nejasně vymezeného vypravěčovým dět-
stvím, zcela jasně v nich můžeme rozeznat
prvky střetávání dvou epoch: odchází stará
důvěryhodná a solidní doba, nad kterou
z portrétů bdí všudypřítomné oko císaře
Františka Josefa (v Schulzově pojetí se však
dobrotivý mocnář přibližuje spíše Orwello-
vu Velkému bratrovi), doba, ve které vlád-
nou tradiční mravy a hodnoty. Je to také
svět mužský, svět intelektu a poznávání, ale
i skutečné krásy. Nastupující epocha, dva-
cáté století, nahrazuje opravdové hodnoty
nemorálností a zkažeností, starosvětská
krása ustupuje před výrobky masové kultu-
ry. Nad světem ducha a metafyzického ne-
pokoje vítězí laciný svět hmoty, těla a sexu.
Tato nová doba je v Schulzových povíd-
kách spjata s ženským principem.

Jak jsou v Schulzově díle zobrazeny že-
ny? Jsou to bytosti ryze tělesné, spojené
s přírodou a s materiálním světem: „Ach, ty
mladé, rytmické, pohybem uhřáté nohy
v nových, hedvábně vrzavých punčochách,
pod nimiž se skrývají rudé skvrny a uhříky -
zdravé jarní vřídky horké krve. Ach, celý
ten park je drze uhříkovatý a na všech stro-
mech vyrazily uhříky pupenců, které pukají
cvrlikáním“ (povídka Jaro). V Schulzově
pojetí nejsou ženy krásné, navíc jsou často
redukovány na jedinou funkci - rození dětí.

Schulzovy povídky mají, jak již bylo ře-
čeno, oslabenou dějovou linii, do popředí se
dostává popis a komentář. Jazyk je přebuje-
lý, přetéká obrazností, dokonce sám autor si
je vědom toho, že by se čtenář v té džungli
slov mohl utopit: „(...) odpusťte mi, že při
tomto popisu upadám do nadsázky“. Záro-
veň  si však Schulz libuje v jazyce posled-
ních vědeckých novinek. Příroda je v popi-
sech vždy v pohybu, narůstá a mění se, vel-
kou roli odehrávají roční doby jako symbo-
ly: zima je asketická, zatímco jaro je obdo-
bím rozpuku a páření. Ačkoli by se dalo ří-
ci, že při popisech jsou uvedeny do pohoto-
vosti všechny čtenářovy smysly, nejvíce se
projevuje Schulzovo výtvarné nadání (celý
život pracoval jako učitel kreslení).

Schulz se ve svých povídkách vrací do
dětství, které je obdobím zvýšené vníma-
vosti, ale také šťastnou dobou, kdy člověka
ještě neovládá pohlavní pud. Nejde mu
však pouze o individuální návrat, chce vy-
razit dno odvěkého sudu vzpomínek, jaké-
hosi prasudu mýtů a vniknout do předlidské
noci. Tvoří-li tedy Schulz svůj vlastní my-
tologický svět, jde mu především o hledání
mýtů společných celému lidstvu. V jeho dí-
le se prolínají biblické příběhy s řeckými
mýty, ale zpětnou pouť ke kořenům může
znamenat také spánek - zcela mimořádnou
úlohu tedy v Schulzově díle odehrává sen.
Během spánku se noříme do labyrintu své-
ho nitra. Labyrint, další z oblíbených
Schulzových symbolů, pro nás může být
útočištěm, ale zároveň  i místem, kde se mů-
žeme ztratit. Ve snu se skutečnost rozpadá
a proměň uje: hrdinovi jedné z povídek se
zdá, že se bojí černého psa, ale pak se uká-
že, že je to člověk. Takovéto metamorfózy
jsou v Schulzových prózách běžné a jejich
nejčastějším předmětem je vypravěčův
otec, který se například v povídce Mrtvá se-
zona mění v mouchu, v povídce Ptáci se ná-
padně podobá kondorovi a své „převtělová-
ní“ zakončí v podobě kraba či štíra.

Ačkoli polská literární historie často
poukazuje na originalitu Schulzova talentu,
je samozřejmé, že i tento ojedinělý autor
měl své literární vzory - autory, na jejichž
tvorbu navazoval nebo se jí nechal inspiro-
vat. Nejčastěji se v souvislosti se Schulzem
hovoří o Kafkovi - Schulz byl velikým ob-
divovatelem jeho díla a překládal je do pol-
štiny. Hledáme-li Schulzovy inspirační
zdroje na půdě polské literatury, objevíme
spojitost s mystickým polským romantis-
mem, ale i návaznost na tvorbu Mladého
Polska.

Bruno Schulz je dnes považován za jed-
noho z nejvýznamnějších polských prozaiků
meziválečného období, obnovené vydání je-
ho díla v českém překladu je tak jistě příno-


