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L'arte della memoria
Josef ’lerka
Nerad p°iná²ím ²patné zprávy, ostatn¥ víme, co se
d¥je jejich posl·m, av²ak musím £tená°·m oznámit,
ºe jsme byli nuceni zvý²it cenu na²eho m¥sí£níku,
a to o dev¥t korun. D·vod, který nás k tomu vedl,
byl velice prostý: cena jednoho £ísla £asopisu byla
o n¥kolik korun niº²í neº náklady na n¥j. Jinými
slovy, na kaºdé £íslo jsme dopláceli. V¥°ím, ºe toto
zdraºení bude na dlouhou dobu zdraºením posledním.
Kaºdá ²patná zpráva musí v²ak být vyváºena
n¥jakou dobrou, a tu mám pro vás taky. Díky vst°ícnosti na²eho distributora sít¥ knihkupectví Kanzelsberger si ve svém Kanzelsbergeru m·ºete
Plav zamluvit a Vá² výtisk na Vás bude kaºdý m¥síc
£ekat. Navíc tak m·ºete u£init i na t¥ch pobo£kách, kde Plav obvykle nemají výtisk tam bude
doru£en jen pro Vás! Tuto sluºbu si m·ºete domluvit p°ímo ve zvolené prodejn¥ nebo na e-mailu
marketing@kanzelsberger.cz.
A te¤ jiº k obsahu tohoto £ísla. Jeho tématem
je italská literatura a pam¥´; zvolení auto°i se pam¥ti v¥nují z r·zných pohled·, prost°ednictvím
deníku (Pavese), rozpomínání (Eco), návratu do
sv¥ta d¥tství (Ammaniti). Umberto Eco je v tomto
£ísle zastoupen hned dvakrát jak ve své profesi
romanopisce, tak estetika. V recenzní £ásti p°iná²íme studii v¥novanou románu Itala Sveva V¥domí a
sv¥domí Zena Cosiniho a zárove¬ ukázku z druhého,
opraveného vydání tohoto románu.
P°í²tím £íslem opustíme p·du národních literatur a budeme se v¥novat novým p°eklad·m sciliteratury. V plánu jsou texty od P. K. Dicka, D. Simmonse, T. Pratchetta a dal²ích. T¥²it se také m·ºete
na srovnávací studii dvou p°eklad· Nadace Isaaca
Asimova.
Te¤ jiº se pono°te do italských vod, plavba za£íná.
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Sloºit slova do °ady, kterou je²t¥ nikdo nenapsal
T°etí £íslo m¥sí£níku Plav je v¥nováno p°eklad·m z italské literatury. Mezi sou£asné nejznám¥j²í
p°ekladatele z této jazykové oblasti pat°í bezesporu Ji°í Pelán a Alice Flemrová. Rozhovor, který vám
p°iná²íme, tvo°í text·m tohoto £ísla pozoruhodnou sponu. Ukazuje totiº mimo jiné, ºe vlastním tématem
moderní literatury v Itálii je pam¥´ a její význam nejen pro lidskou existenci, ale i pro národ a spole£nost.
Otázky kladl italský bohemista Enrico Barone.
Enrico Barone: Auto°i tohoto £ísla Plavu jsou dost nesourodí: vedle Eca je tu Tabucchi £i
Ammaniti, a tak jsem se mezi nimi snaºil hledat n¥jakou spojující nit. Tabucchi v n¥jakém
rozhovoru na téma vztah mezi ºivotem, který ºijeme, a knihami, které pí²eme , °ekl, ºe
odstra¬ování vzpomínek vºdy p°edvídá moºnost rozpomínání na n¥ . Tato slova ukazují na
oblast lidské existence, kterou se Tabucchi zabýval uº od své prvotiny, totiº na minulost,
které se nem·ºeme vyhnout ani jí uniknout, protoºe práv¥ ona vytvá°í na²i identitu. To se
nejz°eteln¥ji objevuje v povídce Sobotní odpoledne ze souboru Pohled z druhé strany. Zárove¬ se tu
v²ak klade i otázka po pravd¥ a její postiºitelnosti. V titulní povídce dokonce nejednozna£nost
charakterizuje povahu £lov¥ka i po jeho smrti. Myslíte, ºe tu jde o protiklad na jedné stran¥
my²lenka, ºe minulost vytvá°í na²i p°ítomnost, a vedle toho nejednozna£nost i po smrti ,
nebo je v sázce práv¥ ten pohled z druhé strany?
Ji°í Pelán: To je zajímavý komplex otázek, na které neodpovídá teprve Tabucchi. Spí²e bych
°ekl, ºe on jako £lov¥k velmi literární ov¥°uje odpov¥di, které uº byly dány. Ob¥ ty perspektivy,
které jste formuloval, jsou moºné a n¥co °íkají. Myslím, ºe i pro Tabucchiho je klí£ová ona
perspektiva, která minulost vnímá jako ºivý zdroj. Jde jen o to, um¥t v minulosti na²í i cizí
£íst. Takto vnímaná minulost má hlubokou tradici. U£itelem v tomto ohledu byl bezpochyby
Bergson, pro kterého minulost byla v·bec základní poloºka v¥domí, to, co nás vytvá°í. Na²e
p°ítomnost je taková, jaká je, protoºe kaºdý okamºik p°ítomnosti vtahuje do hry celou na²i
minulost. Na²e identita leºí v na²í minulosti. A platí to nejen o £lov¥ku, ale i lidstvu jako celku.
Kultura, to je minulost, která se neustále zp°ítom¬uje. •ekl bych, ºe Tabucchimu je nejbliº²í
tato vize. On je pouze podstatn¥ skepti£t¥j²í, pokud jde o £itelnost této minulosti. Snaºí se
nazna£it, ºe p°íb¥hy, které z minulosti vyná²íme a které pak determinují na²i p°ítomnost, jsou
nejednozna£né. Krom¥ toho jsme v síti dal²ích p°íb¥h·, ná² p°íb¥h se nikdy neodehrává ve
vakuu. Je ale z°ejmé, ºe ani toto není zcela nové. Tabucchi byl evidentn¥ velkým £tená°em
Pirandella on sám to nepopírá a tohle je pirandellovská inspirace. Pokud jde o roli minulosti
v lidském ºivot¥, v italské kultu°e na toto téma °ekl nejpodstatn¥j²í v¥ci Italo Svevo.
EB: Pamatuji si, ºe nám na gymnáziu v Itálii u£itel vysv¥tloval rozdíl mezi Pirandellem a
Svevem jako rozdíl mezi pohledem zevnit° a zvn¥j²ku, nap°. na Pirandellov¥ románu Uno,
nessuno, centomila.
Alice Flemrová: Já bych to takhle rozd¥lit asi neum¥la. Moºná kdyº vyjdeme od toho, jak jsou
napsány konkrétní texty, pak Svev·v román V¥domí a sv¥domí Zena Cosiniho p·sobí jako pohled
zevnit°. Je to deník, záznam psaný v ich-form¥, zatímco Pirandellovo Uno, nessuno, centomila,
t°ebaºe je také vypráv¥no v první osob¥, skute£n¥ vnímáme spí² jako pohled zvn¥j²ku na
rozklad osobnosti, která hledá svou identitu. Pirandellovi hrdinové se cht¥jí vid¥t, jak ºijí :
te¤, v p°ítomném okamºiku. Svevovy postavy spí² zajímá, jak ºily . Myslím si ale, ºe pro
oba autory to bylo vnit°ní téma. Moºná ºe zp·sob, kterým ho uchopili, byl jiný, ale kdyº
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si vezmeme t°eba Pirandell·v román Il fu Mattia Pascal, tak i tam toto téma z·stává, v£etn¥
toho uchopení zevnit°, jako výpov¥¤ £lov¥ka, který pro²el problémem hledání identity a
nakonec ºije dál jako ten, kdo byl, il fu Mattia Pascal. Hlavní rozdíl mezi t¥mito dv¥ma autory
vidím v tom, ºe Svevo byl mnohem racionáln¥j²í, mnohem ukotven¥j²í ve skute£nosti, kdeºto
Pirandello se od ní stále více vzdaloval. A hlavn¥: Svevo striktn¥ rozd¥loval dimenze kce
a reality. Byly to pro n¥j dva sv¥ty a on necítil pot°ebu je propojovat, zatímco Pirandello je
v tomto mnohem bliº²í Tabucchimu ty dv¥ dimenze se u n¥j neustále prostupují.
Mám pocit, ºe hledání minulosti je pro Sveva mnohem v¥t²í dobrodruºství a ºivotní nápl¬,
která mu nep°iná²í frustrace. Pirandello se p°i psaní stále to£í ve víru svého nihilistického
pohledu na lidskou existenci, zatímco Sveva z jeho temného kruhu vyvedlo psaní aº k v¥t¥,
která je v podstat¥ banální: La vita è originale. šivot je originální. Pro n¥j tedy existuje
ur£itá nad¥je, ºe záleºí na nás, jakým zp·sobem svou minulost uchopíme a jak naloºíme se
svým ºivotem. U Pirandella je to tíºiv¥j²í, ºivot je pro n¥j v¥t²í trauma. Svevo °íká dop°edu:
Nedopátrám se t°eba pravdy, ale uº proto, ºe jsem si n¥jakou pravdu vysnil, není t°eba ji
skute£n¥ proºít, protoºe uº to je pro m¥ skute£nost. Pro Pirandella tohle není odpov¥¤. On se
po°ád chce k n¥£emu dostat, ale nedostává se, a to ho £ím dál víc deprimuje. Moºná i proto m¥l
problémy s tím, jak ukon£it sv·j poslední román.
JP: Ta kategorie minulosti je asi opravdu dobrým kritériem k odli²ení Sveva a Pirandella.
U Pirandella existuje totiº také koncept mrtvé minulosti, nap°íklad v Jind°ichu IV. Minulost jako
zkatalogizované muzeum: v²echny ºivoty byly proºity a my uº dávno víme, jestli to skon£í
dob°e nebo ²patn¥. V²echno má sv·j chronologický °ád, v kterém se dá bezvadn¥ ºít. ’ílený
Jind°ich IV. to pochopí ve chvíli, kdy se probudí do reality, a zabydlí se v mrtvé minulosti. Tahle
vize minulosti Pirandella opravdu fascinuje: kdyº se Mattia Pascal vrací do své rodné vesnice,
je mrtvý, tj. je mrtvá jeho minulost. N¥jaké odlesky tu je²t¥ jsou to mu umoº¬uje ºít dál , ale
minulost je mrtvá. Zato pro Sveva je minulost nejen v¥£n¥ ºivá, je to také v¥£n¥ ºivý a zcela
pozitivní zdroj. Podle Sveva se dá ºít jenom z vlastní minulosti a dá se z ní ºít dob°e £lov¥k
v ní po°ád n¥co nachází, po°ád se o sob¥ n¥co dozvídá. Kaºdý proºitý okamºik, který po £ase
oºije novým významem, m·ºe £lov¥ka odvést novým sm¥rem. A u Sveva se stále ukazuje, ºe je
to plodná cesta, ºe minulost vºdycky n¥kam vede a zakládá n¥jaký nový ºivot.
EB: Je t°eba moºné vyuºít té slabosti jako vlastní síly?
JP: To, co bylo v okamºiku své p°ítomnosti slabostí, se m·ºe ve chvíli, kdy to plodn¥ dozraje do
minulosti, stát silou. Je to úºasn¥ dynamická perspektiva. Tohle u Pirandella v·bec není, v jeho
velkých textech vlastn¥ minulost neexistuje.
AF: I Svevo ve svém £tvrtém, nedokon£eném románu °íká, ºe v²e, co zaznamenal, je uº
de nitivn¥ mrtvé. Ale on v¥°í, ºe to je jen jedna z variant a ºe se do minulosti dá pono°it
vºdycky znovu a vytáhnout z ní n¥co, co z·stalo ºivé, co je²t¥ ne°ekl. Pro Pirandella uº je to
odºito, mrtvé, ve ²katulkách. Na druhou stranu to je ov²em jediný °ád, který je moºný. Proto
jeho hrdinové rádi utíkají do t¥ch mrtvých ºivot·: protoºe p°ítomnost °ád nemá. ’katulky jim
skýtají ur£ité bezpe£í.
JP: Il fu Mattia Pascal je mrtvá minulost Mattii Pascala, o kterou se lze jakoby zav¥sit, p°ipomenout
t¥m druhým, kým jsem býval. Ale nedá se z toho ºít. Dá se p°eºít, dá se doºít, ale nedá se
z toho ºít opravdový ºivot. U Sveva je to jinak, pro n¥j je minulost jednozna£n¥ pozitivní
kvalita. U Pirandella, zdá se mi, je p°ítomen neustálý despekt k minulosti. Ani ten jeho fa²ismus
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ostatn¥ nebyl náhodný nebo nelogický. To byla také taková ak£ní, p°ítomnostní ideologie,
která se sice ob£as na minulost odvolávala, ale jako na hotovou, statickou, imperiáln¥ so²nou
záleºitost. V zásad¥ byla pro fa²ismus minulost mrtvá, jednou pro vºdy daná a ztuhlá pro
pot°eby manipulace. A moºná ºe i tohle bylo pro Pirandella na fa²ismu p°itaºlivé.
Jeho zajímala p°ítomnost, jádro ºivota pro n¥j bylo principiáln¥ v chaosu a anarchii této
chvíle. Práv¥ tehdy se pirandellovský hrdina cítí ºivý kdyº je zoufalý, excitovaný. Svev·v
hrdina ºije daleko líp, kdyº vidí, jak p°ítomnost p°ichází z veliké dálky. Pak má teprv ten
okamºik hloubku.
EB: V posledním Ecov¥ románu se také prezentuje problém minulosti, spojený s lidskou
identitou. Hlavní hrdina po nehod¥ ztrácí autobiogra ckou pam¥´ nem·ºe si vzpomenout na
to, kdo je, na svou profesi ani na lidi okolo sebe. Zbývá mu sémantická pam¥´, tj. pamatuje si,
kdo byl Naopoleon, nebo je je²t¥ schopen °ídit auto. Aby svou identitu získal zp¥t, vrací se do
domu svého mládí a v procesu rozpomínání se naskicuje ur£itá doba italských d¥jin, hlavn¥
z kulturního hlediska hudba, knihy atd. Zdá se Vám s ohledem na jeho p°edchozí tvorbu ,
ºe u n¥j nastává n¥jaký posun ve výb¥ru tematiky a °ekn¥me historického pozadí? Jako by ta
loso cká nebo sémiotická stránka byla potla£ena a te¤ mu ²lo spí² o hledání identity £lov¥ka?
AF: Je pravda, ºe mi poslední Ec·v román p°ipadá jako jeho nejosobn¥j²í výpov¥¤. Je to
sv¥dectví £lov¥ka, který se narodil do fa²ismu a prvních dvanáct t°ináct let svého ºivota v n¥m
proºil, coº ho a´ cht¥l nebo necht¥l n¥jak formovalo a deformovalo. Ve svých prvních
románech jako by Eco psal o koní£cích, které ho baví, o epochách, které se mu líbí, o knihách a
otázkách
loso ckých a kulturních v·bec , které ho zajímají, ale jako by to p°itom ²lo jaksi
mimo n¥j; je to jen hra. A te¤ se najednou tyto koní£ky dostávají do nové polohy, jsou spojené
se ºivotem. Jeho vá²e¬ pro triviální literaturu, komiksy, texty písní, lidový romantismus nebo
dobrodruºnou literaturu tu získává podobu £tená°ského deníku, ne v²ak £tená°ského deníku
Eca-univerzitního u£itele, ale Eca-dít¥te a dospívajícího Eca, který si £etl Mickey Mouse, Hrab¥te
Monte Crista, Flashe Gordona, a zárove¬ byl malým fa²istou Balillou a chodil s flinti£kou
na cvi£i²t¥. A jeho hrdina který si nic nepamatuje a ví jen, co £etl a co se v té dob¥ psalo
v novinách si klade otázku: kdo byl ten pravý hrdina? Byl to Duce? Nebo hrab¥ Monte Cristo?
Nebo to byl Tajný agent X9?
Eco tu vytahuje jednoho z kostlivc· v italské sk°íni. Mám aspo¬ jako ƒe²ka pocit, ºe
Italové se k téhle epo²e vracejí dost neradi (aº na ty, kterým se po ní stýská), jak v ºivot¥, tak i
v literatu°e. Ano, je hodn¥ text· z období odboje. Ale literární text, který se na fa²ismus snaºí
podívat z pozice jiné neº n¥jakého partyzána práv¥ t°eba z pozice dít¥te, které se v té dob¥
moc neorientovalo , je nesmírn¥ zajímavý.
EB: Poslední knihou nám Eco evidentn¥ sd¥luje svou lásku k literatu°e a £etb¥ a zárove¬
zd·raz¬uje její moc. Cht¥l bych tu navázat je²t¥ na Tabucchiho a na jednoho z nejznám¥j²ích
italských spisovatel·, Itala Calvina. Ten kdysi pravil, ºe kdyº se dva lidé setkají, vºdy si s sebou
nesou své p°íb¥hy a ºivot, který se skládá i z knih, které oba p°e£etli. Nap°. v románu Kdyº
jedné zimní noci cestující je láska k literatu°e a k £etb¥ symbolizována láskou mezi ƒtená°em a
ƒtená°kou. Calvinovi vºdy ²lo o to, jak jedinec realitu vidí i jak o ní sní, o vztah jedince k realit¥
v·bec i o vztah mezi jedincem jako £tená°em a novou realitou, kterou vytvá°í kaºdá kniha.
M·ºeme tuto pozici p°irovnat k Tabucchiho tvrzení nebo spí² otázce: Co vlastn¥ je ºivot,
pokud není vypravován? Kaºdý sám sob¥ vykládá sv·j ºivot, jinak by v²e vypadalo mlhav¥.
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Literatura jako hra a radost z vypráv¥ní t°eba i v experimentálních prózách Calvina
nebo v jiº zmín¥né Tabucchiho sbírce Pohled z druhé strany a literatura jako nutnost a
nevyhnutelnost vypráv¥ní. ’ly tyto dv¥ povahy literatury vºdy ruku v ruce?
JP: Mn¥ je Calvino jako autor skute£n¥ sympatický. Ve svých posledních textech prokázal
brilantní schopnost formální konstrukce, která má v podstat¥ nemimetickou povahu. Takhle
je t°eba konstruován román Kdyº jedné zimní noci cestující: to není fotogra e ºivota, nýbrº
vymy²lená struktura. Ale on tyto struktury dokázal vºdycky naplnit n¥£ím, co mimetickou
povahu m¥lo. I kdyº jeho postavy na za£átku t°eba vypadají jako schémata, na konci získávají
osobní fyziognomii, a p°íb¥h, který zpo£átku vypadá jako hra, má nakonec i svou závaºnost,
patos, tragiku. Tuto schopnost jsem vºdy u Calvina velmi oce¬oval.
Jeden z autobiogra ckých hrdin· románu Kdyº jedné zimní noci cestující, spisovatel Silas
Flannery, se na n¥kolika stranách donekone£na zamý²lí nad tím, jaký je vztah mezi psaným
a nepsaným sv¥tem. To je stará aristotelovská otázka: k £emu je tu um¥ní? Aristoteles °íká,
ºe jeho úkolem je mimese, napodobování p°írody. To si evidentn¥ myslí i Calvino, a já si to
koneckonc· myslím taky.
V tomto ohledu je p°ízna£ný i Tabucchi. Ten ºije z obrovského kvanta literatury. To je
ov²em riskantní cesta a v jeho posledních knihách se také ten kontakt s nepsaným sv¥tem ne
snad p°ímo ztrácí, ale rozvol¬uje se, pól konstrukce a efektního stylu tu za£íná p°evaºovat.
Ale v t¥ch nejlep²ích textech v Pohledu z druhé strany a Indickém nokturnu tomu tak je²t¥
po°ád není. Vypráví p°íb¥hy, pro které si, jak sám °íká, p·j£il kousek od Henryho Jamese,
kousek od Kiplinga, n¥co vzal z Borgese, n¥co z Pirandella. První krok tedy op¥t vedl k n¥jaké
nemimetické konstrukci, ale do toho se najednou za£ala drát ºivotní empirie, která je i u n¥ho
velmi v¥rohodná.
•ekl bych, ºe v tom je pro budoucnost ²ance epiky jako takové. Ten aristotelovský poºadavek
je vlastn¥ podmínka sine qua non. My jsme pro²li experimentální nikoliv sezónou, ale p°ímo
sezónami: od avantgardy k neoavantgard¥, k novému románu, k postmoderním centon·m
atd. Nau£ili jsme se £íst v²elijaké experimentální texty, ale mám dojem, ºe jsme ty texty
vºdycky £etli jen ve chvíli, kdy se zrovna zvedala módní vlna. Málokdo se k nim vracel
kdo £te t°eba dneska francouzský nový román ? Opakovaný vtip prost¥ není vtipem. Hra,
brilantní narativní hra, vás m·ºe zaujmout v okamºiku, kdy se s ní seznámíte. Jenºe málokdo
je ochoten hrát ²achovou partii znovu stejnými tahy podruhé to uº není zajímavé. Ale
v textech Calvinových, Tabucchiho, Svevových, Pirandellových je skute£n¥ uloºeno náramné
kvantum empirie. . . Talent spisovatele mimo jiné spo£ívá v tom, ºe dokáºe p°edest°ít mnoºství
variant ºivotních p°íb¥h·. Kaºdý ºijeme jenom jeden, ale ty latentní moºnosti jsou v kaºdém
z nás. A literatura m·ºe £lov¥ku mimo jiné umoºnit, aby si uv¥domil, jaké moºnosti m¥l a
jaké moºnosti t°eba je²t¥ má; jaký ºivot proºil a jaký ºivot by proºít mohl. Calvino to °íká
opakovan¥. Finále románu Kdyº jedné zimní noci cestující spo£ívá práv¥ v tomhle. ƒtená° £te
desítky knih, ale nakonec v n¥m dá ta poslední vzniknout velmi banální inspiraci: Co kdybych
si vzal ƒtená°ku? A v tom okamºiku se literatura p°elije do ºivota. Je to samoz°ejm¥ ºertovná
pointa a zárove¬ je v ní po°ád i kus té nemimetické hry. Ale jako vºdycky u Calvina je za touto
konstrukcí kus empirické, ºivotní pravdy, která má zpravidla etickou dimenzi. Calvino v·bec
není vzorový p°ípad experimentálního spisovatele. Tak vypadá jen v Itálii, kde se vºdycky
experimentovalo málo. Calvino je tradicionalista, který dokázal obnovit tradi£ní formy narace
v kontaktu s moderními vypráv¥cími postupy brilantn¥, nesmírn¥ plodným kompromisem.
Ale tu aristotelskou d·v¥ru v um¥ní jakoºto jistou formu mimese (Auerbach o tom napsal
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knihu, a tam to v²echno je) neztratil nikdy. V tom je Calvino p°íkladem pro budoucnost a
jakousi garancí toho, ºe v²echny p°íb¥hy je²t¥ nebyly odvypráv¥ny a ºe nám nezbývají uº jen
²achové hry formálních diskurs·.
EB: Vy jste, paní Flemrová, p°eloºila také Alessandra Baricca a Stefana Benniho. U Baricca se
ocitáme ve zcela jiném sv¥t¥. Jeho psaní je jednoduché on sám tvrdí, ºe maxima p·sobivosti
se dosáhne maximem nezbytnosti . Jeho p°íb¥hy, jak sám °íká, nepat°í do n¥jakého ur£itého
prostoru a £asu a vyprav¥£, jak jste napsala v doslovu k románu Oceán mo°e, je demiurg, stvo°itel
velkých p°íb¥h· a mýt·: mýtu oceánu, mo°e, moderního m¥sta. Jeho p°íb¥hy se podle m¥
rozvíjejí spí² horizontáln¥.
U Benniho je tomu jinak. Jeho p°íb¥hy staví na ironii, na mnoºství slovních h°í£ek, gag·,
cizích slov, neologism· a ske£·; vºdycky je tu italská zku²enost, od bar· aº po období po druhé
sv¥tové válce.
Jak jste k tak odli²ným autor·m p°istupovala? Na jaké obtíºe jste p°i p°ekládání naráºela?
M¥la jste moºnost setkat se s autory osobn¥?
AF: M¥la jsem moºnost setkat se s ob¥ma, kdyº byli v Praze, ale myslím si, ºe to nakonec pro
p°ekladatele není d·leºité. U Benniho bylo fajn, ºe jsem na n¥ho m¥la kontakt a mohla mu
napsat, kdyº jsem si nebyla jistá, jestli n¥které jeho neologismy správn¥ chápu. Ale podle mého
je n¥co jiného autor a n¥co jiného kniha a nefunguje to tak, ºe by se p°i setkání s autorem do
p°ekladatele n¥co p°elilo a on pak p°ekládal lépe. Nakonec to m·ºe n¥kdy být i zklamání, ale
s nimi takovou zku²enost nemám.
Za£ala jsem s Bariccem, kdyº jsem dostala nabídku p°eloºit City. Vzala jsem to, protoºe si
myslím, ºe je to jeho nejlep²í román.
Myslím si, ºe se tihle dva auto°i nedají srovnávat, nemám se vlastn¥ v·bec £eho chytit. Jsou
diametráln¥ odli²ní, ale oba se mi p°ekládali dob°e.
Ne v²echny Bariccovy texty mám ráda. T°eba Hedvábí, které je velmi úsp¥²né a stalo se
sv¥tovým bestsellerem, m¥ £tená°sky tolik neuchvátilo. Zajímavé bylo p°ekladatelsky.
Benni je p°ekladatelská výzva. ƒasoskokan, kterého jsem p°eloºila, moºná není jeho jazykov¥
nejkomplikovan¥j²í knihou, ale i tak tam bylo hodn¥ co °e²it . Ten román se mi moc líbil,
protoºe mi potvrdil, ºe pro Benniho to p°es v²echny ty gagy a slovní h°í£ky nikdy není jenom
d·vtipná hra. Vºdy je za tím n¥jaká zku²enost Itálie, ve které ºije. Sám p°iznává, ºe ƒasoskokan
je nejosobn¥j²í text, který do té doby napsal. Není to sice autobiogra e, ale ten kluk, co tam
b¥há po horách a v ²edesátém osmém okupuje gymnázium, je z jeho generace. Op¥t je tu
konkrétní zku²enost £lov¥ka s konkrétní dobou. Líbilo se mi, ºe jsem se na tom textu mohla
vy°ádit jako p°ekladatel a zárove¬ zprost°edkovat £eským £tená°·m ur£itý úsek italských
d¥jin z jiného pohledu. Benni se netají tím, ºe je siln¥ levicov¥ orientovaný. V zemi, kde byl
tak dlouho u moci fa²ismus, bylo po druhé sv¥tové válce samoz°ejmé a slu²né být nalevo
a vzhledem k politickému vývoji zem¥ to tak z·stává, zatímco u nás bylo po roce 1989 pro
v¥t²inu automatické orientovat se doprava. Takºe p°ekládání mi n¥kdy d¥lalo obtíºe, protoºe
mi ta jednozna£ná levicovost p°i²la cizí. Musela jsem si uv¥domit, ºe t°eba ten truhlá°, tatínek
ƒasoskokana, je jiný komunista neº ti u nás.
Ale abych se vrátila k Bariccovi mám pocit, ºe se te¤ proti n¥mu v Itálii spikli, p°edev²ím
intelektuálové, a je skoro ostuda °íct, ºe ho £lov¥k £te nebo p°ekládá. I m¥ se ptali, pro£
s ním proboha ma°ím £as. P°ijde mi to trochu nespravedlivé, i vzhledem k tomu, ºe velká £ást
antipatií pramení hlavn¥ ze skute£nosti, ºe Baricco pro mnohé za£al být díky svému ú£inkování
v televizi mediáln¥ profláknutý . On se netají tím, ºe vypráv¥ní p°íb¥h· je pro n¥j hra, p°i
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které vyuºívá zku²eností £tená°e, lmového diváka, muzikologa atd. Ale pro m¥ je t°eba City
tak silný p°íb¥h ze ºivota, ºe nechápu Italy, kte°í nad ním ohrnují nos. V jiných textech asi
n¥kdy m·ºe p·sobit, jako ºe hraje na efekt. On má ten problém, ºe umí vypráv¥t a pracovat
s jazykem moºná aº moc dob°e, chce dosáhnout dokonalosti , a to n¥komu m·ºe vadit. Nechci
mu tady d¥lat obhájce, ale jako p°ekladatel jsem v jeho knihách na²la vyprav¥£ské chyby,
které m¥ pot¥²ily, protoºe m¥ p°esv¥d£ily o tom, ºe jeho psaní není kalkul.
JP: Já mám také pocit, ºe se na²e vnímání italských spisovatel· £asto siln¥ rozchází s vnímáním
italským jak pokud jde o kritiku, tak pokud jde o masovou recepci. Já si osobn¥ také myslím,
ºe City je mimo°ádný román a ºe Baricco je dost nev²ední spisovatel. Myslím si, ºe i Sebastiano
Vassali je obrovský vyprav¥£ský talent, který neustále objevuje nová témata a zárove¬ sleduje
ur£itý konzistentní pohled na sv¥t. A p°itom v Itálii taky nemá dobrou pov¥st; nikdy jsem
úpln¥ nepochopil pro£ snad proto, ºe je orientován spí² konzervativn¥. Nebo Umberto Eco
mluvit v univerzitních kruzích dob°e o jeho románech je opravdové faux pas. P°itom se
podle m¥ alespo¬ pokud jde o jeho první dva romány nedá p°ehlédnout, ºe je to zaprvé
fabulátor dumasovských kvalit a zadruhé ºe mu v t¥ch p°íb¥zích jde taky starosv¥tsky o to,
aby n¥co sd¥lil; a poselstvím t¥ch román· je pokaºdé inteligentní idea pro tuto chvíli. Zato je
pozoruhodné, ºe z bestselleru Susanny Tamarové B¥º, kam t¥ srdce povede byl tady propadák.
Recepce italské literatury tady a v Itálii tedy není nijak zvlá²´ empatická. . . Ale sám si na svých
hodnoceních trvám.
EB: V £asopise je i ukázka z dal²ího sou£asného autora Niccola Ammanitiho. V jeho románu Já
se nebojím je v pop°edí kontrast mezi sv¥tem mladých kamarád· a sv¥tem jejich rodi£·. Sám
Ammaniti tvrdil, ºe cht¥l dát volný prostor fantazii, vid¥ní sv¥ta p°es pohádky, sn·m a hrám
d¥tí. Jenºe jak napsal kritik Pires v p°edmluv¥ k portugalskému vydání Pohledu z druhé strany,
o kterém jsme mluvili na za£átku, ani mezi d¥tmi neexistuje hra bezd·vodná a ne²kodná.
Nap°íklad práv¥ v Ammanitiho románu se ukazuje, ºe d¥tské hry m·ºou být velmi kruté,
ºe i d¥ti mohou prozradit d·leºitá tajemství nebo si vymyslet pikantní tresty. Hlavní hrdina
Salvatore má ke svému novému tajnému kamarádovi sadistický vztah, d¥lá s ním, co se mu
zachce.
AF: Ammaniti pí²e úºasn¥, s takovou lehkostí a p°itom syrovostí. Stra²n¥ se mi líbil ten
protiklad d¥tského a dosp¥lého sv¥ta: d¥tský hrdina tam ºije takovou napínavou pohádku,
p°edstavuje si vlkodlaky a £te komiksy a za tím je dosp¥lý sv¥t, kde se odehrává drama pro dít¥
vlastn¥ nepochopitelné. Na jedné stran¥ dobrodruºství d¥tské party, na stran¥ druhé p°íb¥h
ztroskotanc·, rodi£·, kte°í p°estoupí nejen zákon, ale i v²echny hranice lidskosti, slu²ného
chování. P°itom jsou spí² sm¥²ní. Nejsou to ºádní gangste°i nebo profesionální, chladnokrevní
únosci jsou to uboºáci, kte°í na tom jsou stra²n¥ ²patn¥. V²echny ty silné emoce jsou vyjád°ené
velice sugestivn¥ a lehce. Tím, ºe Ammaniti vyuºívá prisma d¥tského vyprav¥£e, to není v·bec
patetické, v²echno je p°irozené a text má spád.
EB: Na záv¥r bych se cht¥l zeptat na vá² osobní názor na literaturu, její moc a moºnosti. Gianni
Rodari napsal zajímavou a podle m¥ hlubokou knihu Gramatika fantazie, dosud nep°eloºenou
do £e²tiny, ve které chce hledat struktury smy²lených p°íb¥h·. Ne proto, aby jejich moºnosti a
po£et omezil, nýbrº aby zd·raznil jejich nekone£né moºnosti a plodnost. Coº ukázal i Calvino,
hlavn¥ v experimentálních prózách poslední doby, ovlivn¥ných sémiotikou a lingvistikou
v Hradu zk°íºených osud· nebo v uº zmín¥ném románu Kdyº jedné zimní noci cestující.
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Spo£ívá podle vás moc literatury v tom, ºe je a bude vºdy schopna najít si nové cesty nebo
vypráv¥t stejný p°íb¥h vºdy jinak, t°eba dnes v dialogu s jinými druhy um¥ní, nap°. s hudbou
£i lmem? Podle n¥kterých knih Eca, Ammanitiho a Baricca uº byly nato£eny lmy, Baricco a
Tabucchi nepopírají vliv kina na stavbu své prózy, Baricco sám se zabývá téº teorií hudby. . .
AF: Na to se t¥ºko odpovídá. Já bych se znovu odvolala na svého oblíbeného Sveva, který °íkal,
ºe p°i zachycování ºivota je taky d·leºitý zp·sob, jakým se to provede. Kdyº se omezím na
epiku, souhlasím s tím, ºe p°íb¥h· je jen omezené mnoºství, ale v¥°ím, ºe zp·sob·, jak je
vypráv¥t, je nekone£no. P°íb¥h za tím zp·sobem ov²em nesmí zmizet. Kdyº se n¥kdo soust°edí
jen na to, jak vypráví, m·ºe zapomenout na to, co vypráví, a to potom uº £tená°e nemusí bavit.
To jsou ostatn¥ v¥ci, kterých si v²ímá práv¥ p°ekladatel.
V¥°ím, ºe moºnosti pro literaturu tu stále jsou, jinak bych si asi na²la jiné povolání. Vy jste
zmínil lm a hudbu a m¥ t¥²í i to, ºe se u nás za£íná hlásit o slovo komiks. Doufám, ºe n¥kdy
dojde i na p°eklad italských komiks·, t°eba na legendárního Corta Maltese, kterého tady skoro
nikdo nezná. Kv·li tomu taky £eskému £tená°i leccos uniká p°i £etb¥ sou£asných autor·, t°eba
práv¥ p°i £etb¥ posledního Eca. Ten pracuje s odkazy na komiksy, které má italský nebo i
americký, francouzský, anglický £tená° zaºity z d¥tství. My jsme touhle £tená°skou zku²eností
vlastn¥ v·bec nepro²li a to je ²koda mezi komiksy se najde spousta kvalitní literatury.
JP: Osobn¥ si nemyslím, ºe literatura má vymý²let stále n¥co nového. To je absurdní poºadavek,
který do hry vnesly avantgardy. Má po°ád je²t¥ jakousi p°itaºlivost, ale heslo, ºe nové je vºdycky
lep²í neº staré, je arogantní a hloupé. Ve skute£nosti ten, kdo hodn¥ a dlouho £te, nakonec zjistí,
ºe tady opravdu uº v²echno bylo. Jist¥, lze inovovat vypráv¥cí techniky v kontaktu s lmem.
Ale je to opravdu inovace? Nap°íklad zp·sob, jímº vypráv¥l Ariosto svého Zu°ivého Rolanda,
kdosi p°irovnal ke kreslenému lmu. A je to naprosto p°esná charakteristika: i pro Ariosta je
nejd·leºit¥j²í, aby se obrázek nezastavil. Sblíºení s hudbou to je stra²n¥ staré poku²ení, kaºdý
lyrik o to usiloval, manýrismus stál pod tímto praporem, Carlo Dossi cht¥l n¥co podobného na
prahu italského modernismu: aby magie slova m¥la podobnou sirénickou moc jako hudební
tón.
I pokud jde o formální experimenty, lze do jisté míry tvrdit, ºe tu uº v²echno bylo ale je to
jenom p·lka pravdy. V²ichni jsme ve skute£nosti hrozn¥ citliví na plagiát a epigonství, a tak
n¥co nového musí ur£it¥ být v kaºdém opravdovém díle. N¥co, nikdy ne v²echno. Vzpomínám
si, ºe Tolstoj jednou na adresu ne zcela poda°eného díla, které kdosi omlouval slovy, ºe tomu
chybí jenom mali£ko , prohlásil: Rozdíl mezi dobrým a ²patným um¥ním d¥lají vºdycky
jenom mali£kosti. A to je, myslím si, hluboká pravda. Posuny v literatu°e jdou fakticky cestou
minimálních hodnot, a p°itom jsou to £asto velké posuny.
Jednou z nejinteligentn¥j²ích reflexí na toto téma je po mém soudu práv¥ Calvin·v román
Kdyº jedné zimní noci cestující. Calvino v n¥m °íká n¥co velmi podstatného: V²ichni vyprav¥£i
mají k dispozici jenom stará známá slova, slova, která jsou tu odjakºiva a jsou k dispozici v²em.
Ale jde o to, sloºit ta slova do °ady, kterou je²t¥ nikdo nenapsal. A tahle moºnost je tady vºdycky
a bude tu v¥£n¥. To je asi jediná ²ance literatury. . . Snad se na ni dá vsadit.
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Pohled z druhé strany
Antonio Tabucchi
p°eloºil Ji°í Pelán
V p°ípad¥ ukázky z Tabucchiho sbírky povídek Pohled z druhé strany jsme se rozhodli u£init výjimku
z pravidla o nepublikování jiº vydaných p°eklad·. D·vod, který nás k tomu vedl, byl v zásad¥ dvojí:
p°eklad samotný je reprezentativní ukázkou z práce Ji°ího Pelána a dále pak ukazuje práv¥ jednu
z dimenzí pam¥ti v literatu°e, kterou má £eský £tená° moºná více spojenou s dílem Marcela Prousta.
[1]
Kdyº Maria do Carmo Meneses de Sequeira zem°ela, prohlíºel jsem si v Pradu Velázquezovy
Dvorní dámy. Bylo £ervencové poledne a já jsem nev¥d¥l, ºe práv¥ umírá. Prohlíºel jsem si obraz
aº do £tvrt na jednu, pak jsem zvolna vy²el z muzea a snaºil se uchovat si v pam¥ti výraz
postavy v pozadí. Vzpomínám si, ºe jsem myslel na to, co mi °ekla Maria do Carmo: ta postava
v pozadí je klí£em k celému obrazu, malí° se díval z druhé strany. Pro²el jsem zahradou a dojel
autobusem k Puerta del Sol, poob¥dval jsem v hotelu, sn¥dl studené gazpacho a n¥jaké ovoce,
pak jsem se ²el natáhnout, abych v polostínu svého pokoje vyzrál na odpolední ºár. Kolem páté
m¥ vzbudil telefon, snad m¥ ani nevzbudil, leºel jsem v podivném polospánku, venku rámusil
m¥stský provoz a v pokoji bzu£ela klimatizace, v mé mysli to v²ak byl motor modrého parní£ku,
který k°iºoval ústí Teja pod ve£erním nebem, kdyº jsme ho pozorovali s Marií do Carmo. Volá
Lisabon, oznámil mi hlas telefonistky, pak jsem sly²el elektrické zapraskání v p°epína£i a
jakýsi muºský hlas, hluboký a nezú£astn¥ný, se m¥ zeptal na jméno a potom °ekl jsem Nuno
Meneses de Sequeira, Maria do Carmo v poledne zem°ela, poh°eb se koná zítra v sedmnáct
hodin, volám vám, protoºe si to p°ála. V telefonu to cvaklo a já jsem °ekl haló, haló, uº zav¥sili,
°ekla telefonistka, hovor je p°eru²en. Odjel jsem p·lno£ním expresem Lusitania. Vzal jsem na
cestu do malého kuf°íku jen to nejnutn¥j²í a recep£ního jsem poprosil, aby mi p°í²tí dva dny
drºeli pokoj. Nádraºí bylo v tu hodinu tém¥° prázdné. Nem¥l jsem koupené lehátko a pr·vod£í
mi p°id¥lil místo v kupé na konci soupravy, kde uº byl jeden cestující, jakýsi tlou²tík, který
chrápal. Rezignovan¥ jsem se p°ipravil na bezesnou noc, ale proti v²emu o£ekávání jsem tvrd¥
spal aº p°ed Talaveru de la Reina. Pak jsem uº neusnul, nehnut¥ jsem leºel a tmavým oknem
jsem se díval do pustých temnot Estremadury. M¥l jsem celé dlouhé hodiny na to, abych myslel
na Marii do Carmo.
[2]
Saudade, °íkala Maria do Carmo, není slovo, to je duchovní kategorie, jenom Portugalci ji
dokáºou cítit, mají tohle slovo, aby mohli °íci, ºe ji cítí, tak to °ekl jeden velký básník.
A za£ala mluvit o Fernandu Pessoovi. Stavoval jsem se pro ni v jejím dom¥ na Rua das
Chagas kolem ²esté odpoledne, vyhlíºela m¥ za oknem, kdyº vid¥la, jak zahýbám na Largo
Camões, ²la otev°ít t¥ºké dve°e a spole£n¥ jsme scházeli k p°ístavu oklikou p°es Rua des
Douradores. P·jdeme po Pessoových stopách, °íkala, tohle byla oblíbená místa Bernarda
Soarese, Fernandova semiheteronyma, ú£etního koncipienta m¥sta Lisabonu, tady provozoval
svou metafyziku, v t¥chhle holi£ských krámcích. V té hodin¥ se Baixou valily sp¥chající a
v°ískající davy, kancelá°e plavebních spole£ností a obchodních rem zavíraly p°epáºky, na
zastávkách tramvají se tvo°ily dlouhé fronty, bylo sly²et reklamní hulákání kamelot· a £isti£·

Antonio Tabucchi se narodil v italské
Pise roku 1943. Debutoval románem
Piazza d Italia (1975), po n¥m následoval román Il piccolo naviglio (1978,
Malá lo¤), slávu mu v²ak p°inesla
aº sbírka povídek Il gioco del rovescio (1981, £esky Pohled z druhé
strany, 1992). Mezi jeho dal²í d·leºité romány pat°í Donna di Porto
Pim (1983, šena z Porto Pim a jiné
p°íb¥hy) a Notturno indiano (1984,
£esky Indické nokturno, 2002). Antonio Tabucchi p°ekládá z portugal²tiny, mimo jiné i dílo básník· Carlose
Drumonda de Andrade a Fernanda
Pessoy, díky kterému se do portugal²tiny zamiloval. Tabucchi uº n¥kolik d¥l napsal p°ímo v portugal²tin¥, nap°. romány Requiem (1992,
£esky Requiem: halucinace, 1998)
nebo Sostiene Pereira. Una testimonianza (1994, Tvrdí Pereira), který byl
z lmován v hlavní roli s Marcellem
Mastroiannim. V £e²tin¥ jsou krom¥
zmín¥ných k dispozici nap°. p°eklady
knih Sogni di sogni (1992, £esky Sny
o snech, 2002) a La testa perduta
di Damasceno Monteiro (1997, £esky
Ztracená hlava Damascena Monteira, 2004).
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ANTONIO TABUCCHI
Ji°í Pelán se narodil 19. 7. 1950 v ƒeském Krumlov¥. Studoval francouz²tinu, ital²tinu a srovnávací literaturu na FF UK. Pracoval jako redaktor
a pozd¥ji ²éfredaktor nakladatelství
Odeon, v sou£asnosti p°edná²í italskou literaturu v Ústavu románských
studií FF UK, kde je vedoucím odd¥lení italianistiky. V¥nuje se p°edev²ím italské a francouzské literatu°e
19. a 20. století, ale zabývá se i problematikou medievalistickou £i teorií a
historií p°ekladu a historií literární
v¥dy. Podílel a podílí se na slovnících literatury dané oblasti, p°ispívá
do periodik £eských (nap°. Sv¥t literatury, ƒeská literatura, Hudební
v¥da, Souvislosti, Opera romanica) i
zahrani£ních (nap°. Il Testo), krom¥
v¥deckých statí je autorem doslov·
k vydáním d¥l italských a francouzských spisovatel· a autorem knih
Kapitoly z francouzské a italské literatury a Bohumil Hrabal: pokus
o portrét. Ze staré £e²tiny p°eloºil Legendu o svaté Kate°in¥. Spolup°ekládal z n¥m£iny, novo°e£tiny a portugal²tiny; s francouzským básníkem
Y. Bergeretem p°ekládá £eskou poezii do francouz²tiny (nap°. Holana
a Skácela). Sám se v¥nuje p°ekladu
klasické i sou£asné prózy, poezie,
dramatu i odborných text· z ital²tiny a francouz²tiny. K autor·m,
jeº p°ekládal, mj. pat°í Baudelaire,
Beckett, Bonnefoy, Calvino, Collona,
Hugo, La Fontaine, Mallarmé, Nerval, Vian a Ungaretti. Ji°í Pelán je drºitelem francouzského státního vyznamenání Chevalier dans l'Ordre
des Arts et des Lettres a italského
státního vyznamenání Ordine al Merito della Repubblica Italiana (1999),
Ceny Josefa Jungmanna (1997), Ceny
Magnesia Litera (2002) a Státní ceny
za p°ekladatelské dílo (2002).
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bot. Pohrouºili jsme se do v°avy na Rua da Prata, p°e²li jsme Rua da Conceição a sestupovali
jsme k Terreiro do Paço, bílému a melancholickému, kde první kyvadlové parníky, p°etíºené
lidmi, vyráºely k druhému b°ehu Teja. Tohle je uº území Álvara de Campos, °íkala Maria do
Carmo, jenom pár ulic a doputovali jsme od jednoho heteronyma k druhému.
Sv¥tlo Lisabonu bylo v té hodin¥ nad ústím °eky bílé a nad kopci nar·ºov¥lé, domy
z osmnáctého století vypadaly jako barvotisk a Tejo brázdily stovky lodí. Blíºili jsme se
k p°ístavním hrázím, t¥m hrázím, kam chodíval Álvaro de Campos, aby nikoho ne£ekal, jak
°íkala Maria do Carmo. Recitovala pár ver²· z Ódy na mo°e, pasáº, v níº na obzoru vyvstane
obrys parníku a Campos cítí, jak se mu v hrudi roztá£í setrva£ník. Na m¥sto se sná²el soumrak,
rozho°ívala se první sv¥tla, Tejo zá°ilo m¥¬avými odlesky, v o£ích Marie do Carmo byla velká
melancholie. Moºná jsi p°íli² mladý, abys porozum¥l, v tvém v¥ku bych také nerozum¥la,
neum¥la bych si p°edstavit, ºe ºivot je jako ta hra, kterou jsem hrávala jako dít¥ v Buenos Aires,
Pessoa je génius, protoºe pochopil rub v¥cí, rub skute£nosti i na²ich p°edstav, jeho poesie je
juego del revés.
[3]
Vlak stál, z okna bylo vid¥t sv¥tla hrani£ního m¥ste£ka, m·j spolucestující m¥l p°ekvapený
a vypla²ený výraz £lov¥ka, kterého náhle probudilo sv¥tlo, policista pozorn¥ listoval mým
pasem, býváte u nás £asto, °ekl, co je tu tak zajímavého?, barokní poesie, odpov¥d¥l jsem, co
°íkáte?, zamumlal, jedna dáma, °ekl jsem, jedna dáma se zvlá²tním jménem, Violante do Céu,
je hezká?, zeptal se potuteln¥, moºná, °ekl jsem, uº je t°i století mrtvá a proºila celý ºivot
v klá²te°e, byla jepti²kou. Zavrt¥l hlavou a li²ácky si pohladil knír, otiskl do pasu vízum a pas
mi podal. Vy Italové jste samá legrace, °ekl, líbí se Vám Totò?, moc, °ekl jsem, a vám?, vid¥l
jsem v²echny jeho lmy, mám ho rad²i neº Alberta Sordiho.
Na²e kupé bylo kontrolováno jako poslední. Dve°e se s prásknutím zav°ely. Po chvíli kdosi
na perón¥ zakrouºil baterkou a vlak se dal do pohybu. šárovky znovu zhasly aº na jedno modré
sv¥tlo, noc byla hluboká, vstupoval jsem do Portugalska jako uº tolikrát v ºivot¥, Maria do
Carmo byla mrtvá, zakou²el jsem podivný pocit, jako bych se odn¥kud z vý²ky díval na n¥koho,
kdo jsem já sám, jak uprost°ed £ervencové noci, v kupé ztemn¥lého vlaku vstupuje do cizí
zem¥, aby nav²tívil ºenu, kterou dob°e zná a která je mrtvá. Byl to pocit, jaký jsem nikdy
nezaºil, a napadlo m¥, ºe n¥jak souvisí s rubem v¥cí.
[4]
Ta hra se hrála takhle, °íkala Maria do Carmo, postavili jsme se do kruhu, p¥t nebo ²est d¥tí,
rozpo£ítali jsme se, a na koho to padlo, ten ²el doprost°ed, n¥koho si namátkou vybral a °ekl
mu n¥jaké slovo, jakékoli, t°eba mariposa, a ten druhý je musel okamºit¥ °íct pozpátku, ale bez
velkého rozmý²lení, protoºe ten první po£ítal raz, dva, t°i, £ty°i, p¥t, a na p¥t vyhrával, ale
kdyº jsi dokázal °íct v£as asopiram, tak jsi vyhrál ty, ²el jsi do kruhu a °ekl jsi své slovo tomu,
koho sis vybral.
Kdyº jsme se vraceli nahoru do m¥sta, Maria do Carmo mi vypráv¥la o svém d¥tství v Buenos
Aires, o d¥tství dcery vyst¥hovalc·, p°edstavoval jsem si p°edm¥stský dv·r, který se hemºí
d¥tmi, melancholické a chudé oslavy svátk·, byla tam spousta Ital·, °íkala, m·j otec m¥l starý
gramofon s troubou, z Portugalska si p°ivezl pár desek, na kterých byla fada, bylo to v t°icátém
devátém, rádio hlásilo, ºe frankisti dobyli Madrid, on plakal a pou²t¥l si desky, takhle si ho
pamatuju za jeho posledních m¥síc·, v pyºamu, jak ti²e plá£e a poslouchá fada Hilária a Tomása
Alcaidových, já jsem utíkala na dv·r a hrála jsem juego del revés.

Snesl se ve£er. Terreiro do Paço bylo skoro prázdné, bronzový rytí°, zelený od slaného v¥tru,
p·sobil absurdním dojmem, poj¤me n¥co sníst do Alfamy, °íkala Maria do Carmo, dáme si t°eba
arroz de cabidela, je to sefardské jídlo, šidé nemají ve zvyku zakroutit slepicím krk, useknou jim
hlavu a krví zad¥lávají rýºi, znám tavernu, kde tohle jídlo um¥jí jako nikde jinde, za p¥t minut
jsme tam. Pomalu kolem p°eh°motila ºlutá tramvaj, plná unavených tvá°í. Vím, na co myslí²,
°íkala, pro£ jsem si vzala svého muºe, pro£ ºiju v tomhle nesmyslném paláci, pro£ si tu hraju
na velkou dámu, kdyº p°i²el do Buenos Aires, byl to elegantní a zdvo°ilý d·stojník, já jsem byla
chudá a melancholická dívka, uº jsem nemohla snést pohled ze svého okna na dv·r, a on m¥
odvedl pry£ z té ²edi, z bytu, kde bylo ve svícnech málo sví£ek a kde hrálo p°i ve£e°i rádio,
nemohu ho opustit, a´ je jaký je, nemohu na to zapomenout.
[5]
M·j spolucestující se m¥ zeptal, zda mu dop°eji to pot¥²ení a dám se pozvat na kávu. Byl to
ºoviální ’pan¥l se sklonem k ob°adnosti, který £asto absolvoval tuto trasu. V jídelním voze
jsme p°ív¥tiv¥ rozpráv¥li, ze²iroka jsme si vym¥¬ovali konven£ní dojmy, plné b¥ºných kli²é.
Portugalci mají dobrou kávu, °ekl, ale zdá se, ºe jim ani káva nepomáhá, jak jsou melancholi£tí,
chybí jim salero, nemáte ten pocit? Odpov¥d¥l jsem, ºe jim ho moºná nahrazuje saudade,
souhlasil, ale za svou osobu byl pro salero. šivot je jen jeden, °ekl, £lov¥k by ho m¥l um¥t proºít,
drahý pane. Nezeptal jsem se ho, jak na to jde on sám, a mluvili jsme zas o n¥£em jiném, myslím,
ºe o sportu, on zboº¬oval lyºování, hory, Portugalsko je v tomto sm¥ru naprosto k ni£emu.
Namítl jsem, ºe i v Portugalsku jsou hory, och, Serra da Estrela, vyk°ikl, to nejsou hory, ale
atrapa, aby to vytáhli na dva tisíce metr·, museli tam zapíchnout anténu. Je to p°ímo°ská
zem¥, °ekl jsem, dali sv¥tu d·stojné a u²lechtilé blázny, otroká°e a básníky nemocné dálkami.
Mimochodem, zeptal se, jak se jmenovala ta básní°ka, o které jste mluvil dneska v noci? Soror
Violante do Céu, °ekl jsem, i ve ²pan¥l²tin¥ by m¥la nádherné jméno, matka Violanta Nebeská,
je to velká barokní básní°ka, celý ºivot zduchov¬ovala touhu po sv¥t¥, od n¥hoº se odvrátila.
Není snad lep²í neº Góngora?, zeptal se mírn¥ zneklidn¥n. Je jiná, °ekl jsem. Je v ní mén¥ salero
a víc saudade, jak jinak.
Kniha vy²la v roce 2002 v nakladatelství Argo.
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NICCOLÒ AMMANITI
Niccolò Ammaniti
Dal²í prom¥nu pam¥ti jako východiska pro psaní ukazuje Ammanitiho román Já se nebojím. Nap¥tí je
tu vytvá°eno mezi vyprav¥£em a vypráv¥ným, mezi týmº £lov¥kem-dosp¥lým a týmº £lov¥kem-dít¥tem.
Úvodním slovem opat°ila ukázku p°ekladatelka románu Alice Flemrová.
Niccolò Ammaniti se narodil v •ím¥
roku 1966. P·vodn¥ se cht¥l v¥novat
biologii, ale studium opustil v dob¥,
kdy pracoval na své diplomové práci.
Ta se údajn¥ stala podn¥tem k napsání románu šábry (Branchie), jímº
v roce 1994 debutoval. V roce 1996
vydal sbírku povídek parodujících
i oslavujících pulp a horor Bahno
(Fango) a v roce 1999 román Vezmu t¥
a odvedu t¥ pry£ (Ti prendo e ti porto
via), který vzbudil velký zájem £tená°· a za který sklidil pochvalu také
od literárních kritik·. Sergio Pent ho
v deníku La Stampa ozna£il za ,,jeden
z nejkomplexn¥j²ích a nejlépe strukturovaných román· poslední doby``.
Ammaniti je jedním z mladých italských spisovatel·, kte°í p°isp¥li do
antologie nazvané Kanibalská mládeº (Gioventù cannibale, 1996). Román Já se nebojím z roku 2001 (Io non
ho paura) potvrdil autorovy p°edchozí úsp¥chy i jeho mimo°ádný vyprav¥£ský talent. Filmové adaptace
tohoto románu se v roce 2003 ujal
známý italský reºisér Gabriele Salvatores. Ammanitiho knihy uº byly
p°eloºeny do mnoha cizích jazyk·:
do francouz²tiny, n¥m£iny, angli£tiny, ru²tiny, pol²tiny, ²pan¥l²tiny a
°e£tiny.
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V románu Já se nebojím se ocitáme na italském jihu, v malinké, geogra cky blíºe neur£ené
vesni£ce. Je horké léto roku 1978. Protagonisty románu jsou d¥ti ve v¥ku mezi 5 a 12 lety. Jedním
z nich je Michele Amitrano, jenº se jako dosp¥lý vyprav¥£ vrací do minulosti, k událostem, které
jej hluboce poznamenaly. Na za£átku vypráv¥ní se d¥ti vydávají na kolech na dobrodruºnou
výpravu, na níº Michele objeví d¥sivé tajemství, které navºdy zm¥ní jeho ºivot. ƒtená° má
neustále moºnost vnímat jak stra²idelný a fantaskní p°íb¥h vid¥ný o£ima dít¥te, tak i p°íb¥h
tragicky realistický, do n¥hoº jsou zapleteni dosp¥lí z vesnice. Konfrontace dvou sv¥t· a
dvou skute£ností skládá sugestivní obraz ºivota na italském venkov¥ v dob¥ nedávno minulé.
V kulisách rozpálené krajiny, zlatých obilných lán· a modré oblohy se odehrává temný p°íb¥h,
vypráv¥ný s p°ímo£arou intenzitou a zárove¬ s velikým citem, smyslem pro rytmus a gradaci.
Já se nebojím je syrový a n¥ºný román o krutosti sv¥ta, o p°ed£asném lou£ení s £asem d¥tských
her a bezstarostnosti a také o boji s d¥sem a strachem, který si v sob¥ nosí kaºdý £lov¥k.

Io non ho paura

Já se nebojím

Niccolò Ammaniti

p°eloºila Alice Flemrová

Stavo per superare Salvatore quando ho
sentito mia sorella che urlava. Mi sono girato
e l'ho vista sparire inghiottita dal grano che
copriva la collina.
Non dovevo portarmela dietro, mamma me
l'avrebbe fatta pagare cara.
Mi sono fermato. Ero sudato. Ho preso ato
e l'ho chiamata. Maria? Maria?
Mi ha risposto una vocina sofferente.
Michele!
Ti sei fatta male?
Sí, vieni.
Dove ti sei fatta male?
Alla gamba.
Faceva nta, era stanca. Vado avanti, mi
sono detto. E se si era fatta male davvero?

Práv¥ jsem se chystal p°edb¥hnout Salvatora, kdyº jsem usly²el svou sestru, jak je£í.
Oto£il jsem se a vid¥l ji mizet pohlcenou obilím, kterým byl kopec porostlý.
Nem¥l jsem ji brát s sebou, máma mi to
p¥kn¥ spo£ítá.
Zastavil jsem se. Byl jsem zpocený. Popadl
jsem dech a zavolal na ni: Marío? Marío?
Odpov¥d¥l mi utrápený hlásek: Michele!
Ud¥lala sis n¥co?
Jo, poj¤ sem.
Co t¥ bolí?
Noha.
Hrála to, byla unavená. Jdu dál, °ekl jsem
si. A co kdyº si fakt n¥co ud¥lala?

Dov'erano gli altri?
Vedevo le loro scie nel grano. Salivano
piano, in le parallele, come ie dita di una
mano, verso la cima della collina, lasciandosi
dietro una coda di steli abbattuti.
Quell'anno il grano era alto. A ne primavera aveva piovuto tanto, e a metà giugno
le piante erano più rigogliose che mai. Crescevano tte, cariche di spighe, pronte per
essere raccolte.
Ogni cosa era coperta di grano. Le colline,
basse, si susseguivano come onde di un oceano
dorato. Fino in fondo all'orizzonte grano,
cielo, grilli, sole e caldo.
Non avevo idea di quanto faceva caldo, uno
a nove anni, di gradi centigradi se ne intende
poco, ma sapevo che non era normale.
Quella maledetta estate del 1978 è rimasta
famosa come una delle più calde del secolo.
Il calore entrava nelle pietre, sbriciolava la
terra, bruciava le piante e uccideva le bestie,
infuocava le case. Quando prendevi i pomodori nell'orto, erano senza succo e le zucchine
piccole e dure. Il sole ti levava il respiro, la
forza, la voglia di giocare, tutto. E la notte si
schiattava uguale.
Ad Acqua Traverse gli adulti non uscivano
di casa prima delle sei di sera. Si tappavano
dentro, con le persiane chiuse. Solo noi
ci avventuravamo nella campagna rovente e
abbandonata.
Mia sorella Maria aveva cinque anni e mi
seguiva con l'ostinazione di un bastardino
tirato fuori da un canile.
Voglio fare quello che fai tu , diceva
sempre. Mamma le dava ragione.
Sei o non sei il fratello maggiore? E non
c'erano santi, mi toccava portarmela dietro.
Nessuno si era fermato ad aiutaria.
Normale, era una gara.
Dritti, su per la collina. Niente curve.
È vietato stare uno dietro l'altro. È vietato
fermarsi. Chi arriva ultimo paga penitenza .
Aveva deciso il Teschio e mi aveva concesso:

Kde jsou ostatní?
Vid¥l jsem jejich brázdy v obilí. Stoupali pomalu, v rovnob¥ºných °adách jako prsty jedné
ruky, sm¥rem k vrcholu kopce a nechávali za
sebou vle£ku z podupaných stébel.
Toho roku bylo obilí vysoké. Na konci jara
stra²n¥ moc pr²elo a v polovin¥ £ervna byla
vegetace bujn¥j²í neº kdy jindy. Obilí rostlo
husté, obt¥ºkané klasy, p°ichystané na ºn¥.
V²eci£ko bylo porostlé obilím. Nízké kopce
se vlnily jeden za druhým jako zlatavý oceán.
Aº dozadu k obzoru jen obilí, obloha, cvr£ci,
slunce a horko.
Netu²il jsem, jak velké je horko, £lov¥k
se v devíti letech ve stupních Celsia moc
nevyzná, ale v¥d¥l jsem, ºe to není normální.
To zatracené léto roku 1978 se proslavilo
jako jedno z nejteplej²ích za celé století. šár
pronikal do kamen·, drobil p·du, pálil rostliny a zabíjel zví°ata, zapaloval domy. Kdyº
sis v zahrad¥ utrhnul raj£e, nem¥lo ºádnou
²´ávu a cukety byly malé a tvrdé. Slunce ti
bralo dech, sílu, chu´ si hrát, v²echno. A v noci
se chcípalo úpln¥ stejn¥.
V Acqua Traverse dosp¥lí nevycházeli z domu p°ed ²estou ve£er. Zavírali se vevnit°,
za zav°enýma okenicema. Jen my jsme se
odvaºovali do rozpálené a opu²t¥né krajiny.
Mojí sest°e Maríe bylo p¥t a drºela se mi
v patách s úporností podvra´á£ka vytaºeného
z psí boudy.
Chci d¥lat to co ty, °íkala po°ád. Maminka
jí dávala za pravdu.
Jsi star²í bratr, nebo ne? A nebylo zbytí,
musel jsem ji v²ude tahat s sebou.
Nikdo se nezastavil, aby jí pomohl.
Normálka, byl to závod.

Alice Flemrová se narodila v roce
1970 v Praze. Vystudovala ital²tinu
a ²pan¥l²tinu na FF UK, kde nyní
p·sobí v Ústavu románských studií jako asistentka. Specializuje se
na italský modernismus, vývoj italského románu v 1. polovin¥ 20. století, humoristy italského ottocenta a
novecenta a italská narativa od osmdesátých let 20. století po sou£asnost.
Italskou literaturu nepravideln¥ recenzuje, je autorkou doslov· a monogra í Italo Svevo a jeho literární
postava a Protagonisté italského modernistického románu. Doposud p°ekládala nejvíce Alessandra Baricca
(za p°eklad jeho románu City získala
v roce 2000 tv·r£í odm¥nu Ceny Josefa Jungmanna); z jiných autor· se
v¥novala nap°. Albertu Cantonimu,
Antoniu Tabucchimu, Andreovi Camillerimu, Stefanu Bennimu a Umbertu Ecovi.

Po°ád rovn¥ aº nahoru na kopec. šádný
zatá£ky. Je zakázaný b¥ºet za sebou. Je zakázaný se zastavovat. Kdo dob¥hne poslední,
odpyká si trest, rozhodl Smr´ák a mn¥ povo-
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Va bene, tua sorella non gareggia. È troppo
piccola.
Non sono troppo piccola! aveva protestato Maria. Voglio fare anch'io la gara! E
poi era caduta.
Peccato, ero terzo.
Primo era Antonio. Come sempre.
Antonio Natale, detto il Teschio. Perchè
lo chiamavamo il Teschio non me lo ricordo. Forse perchè una volta si era appiccicato
sul braccio un teschio, una di quelle decalcomanie che si compravano dal tabaccaio e si
attaccavano con l'acqua. Il Teschio era il più
grande della banda. Dodici anni. Ed era il capo. Gli piaceva comandare e se non obbedivi
diventava cattivo. Non era una cima, ma era
grosso, forte e coraggioso. E si arrampicava
su per quella collina come una dannata ruspa.
Secondo era Salvatore.
Salvatore Scardaccione aveva nove anni, la
mia stessa età. Eravamo in classe insieme. Era
il mio migliore amico. Salvatore era più alto
di me. Era un ragazzino solitario. A volte
veniva con noi ma spesso se ne stava per i
fatti suoi. Era più sveglio del Teschio, gli
sarebbe stato facilissimo spodestarlo, ma non
gli interessava diventare capo. Il padre, l'avvocato Emilio Scardaccione, era una persona
importante a Roma. E aveva un sacco di soldi
in Svizzera. Questo si diceva. Poi c'ero io,
Michele. Michele Amitrano. E anche quella
volta ero terzo, stavo salendo bene, ma per
colpa di mia sorella adesso ero fermo.
Stavo decidendo se tornare indietro o lasciaria là, quando mi sono ritrovato quarto.
Dall'altra parte del crinale quella schiappa
di Remo Marzano mi aveva superato. E se
non mi rimettevo subito ad arrampicarmi
mi sorpassava pure Barbara Mura. Sarebbe
stato orribile. Sorpassato da una femmina.
Cicciona.
Barbara Mura saliva a quattro zampe come
una scrofa inferocita. Tutta sudata e coperta
di terra.
Che fai, non vai dalla sorellina? Non
l'hai sentita? Si è fatta male, poverina, ha
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lil výjimku: Tak dob°e, tvoje ségra nezávodí.
Je moc malá.
Já nejsem moc malá! protestovala María.
Já chci taky závodit! A potom upadla.
Sm·la, byl jsem t°etí.
První byl Antonio. Jako vºdycky.
Antonio Natale, °e£ený Smr´ák. Pro£ jsme
mu °íkali Smr´ák, to si uº nepamatuju. Moºná
proto, ºe si jednou p°ilepil na ruku lebku,
takový ten obtisk, co se prodávaly v tra ce a
lepily se vodou. Smr´ák byl z party nejv¥t²í.
Bylo mu dvanáct. A byl v·dce. Rád porou£el, a
kdyº jsi neposlechl, dovedl být zlý. šádná £ára,
ale byl statný, silný a odváºný. A drápal se do
toho kopce jako n¥jakej zatracenej buldozer.
Druhý byl Salvatore.

Salvatorovi bylo dev¥t, jako mn¥. Chodili
jsme spolu do t°ídy. Byl to m·j nejlep²í kamarád. Salvatore byl vy²²í neº já. Byl to samotá°.
Ob£as chodil s náma, ale v¥t²inou si ²el po
svých. Myslelo mu to líp neº Smr´ákovi, byla
by pro n¥j hra£ka sesadit ho z tr·nu, ale nem¥l
zájem stát se v·dcem. Jeho otec, advokát Emilio Scardaccione, byl v •ím¥ d·leºitá osoba.
A m¥l ve ’výcarsku spousty pen¥z. •íkalo se
to.
Pak jsem tam byl já, Michele. Michele Amitrano. A i tentokrát jsem byl t°etí. Vedl jsem
si dob°e, ale kv·li svojí sest°e jsem te¤ stál.
Rozhodoval jsem se, jestli se mám vrátit,
nebo ji tam nechat, kdyº jsem se rázem ocitl na
£tvrtém míst¥. Na druhé stran¥ h°ebenu m¥
p°edhonil ten b°ídil Remo Marzano. A jestli
se okamºit¥ nepustím dál, p°edb¥hne m¥ i
Barbara Mura. To by byla hr·za. P°edhon¥nej
ºenskou. Tlustoprdkou.
Barbara Mura se drápala nahoru po £ty°ech
jako zdivo£elá bachyn¥. Byla celá upocená a
zamazaná od hlíny.
Copak, nep·jde² za sest°i£kou? Ty jsi ji
nesly²el? Poranila se, chudinka, chrochtala
²´astn¥. Projednou nep°ipadne trest na ni.
Uº tam jdu, jdu. . . ale stejn¥ t¥ porazím.

grugnito felice. Per una volta non sarebbe
toccata a lei la penitenza.
Ci vado, ci vado. . . E ti batto pure . Non
potevo dargliela vinta così.
Mi sono voltato e ho cominciato a scendere,
agitando le braccia e urlando come un sioux.
I sandali di cuoio scivolavano sul grano. Sono
nito culo a terra un paio di volte.
Non la vedevo. Maria! Maria! Dove stai?
Michele. . .
Eccola. Era lì. Piccola e infelice. Seduta
sopra un cerchio di steli spezzati. Con una
mano si massaggiava una caviglia e con l'altra
si teneva gli occhiali. Aveva i capelli appiccicati alla fronte e gli occhi lucidi. Quando
mi ha visto, ha storto la bocca e si è gon ata
come un tacchino.
Michele. . . ?
Maria, mi hai fatto perdere la gara! Te
l'avevo detto di non venire, mannaggia a te .
Mi sono seduto. Che ti sei fatta? Sono
inciampata. Mi sono fatta male al piede e. . .
Ha spalancato la bocca, ha strizzato gli occhi,
ha dondolato la testa ed è esplosa a frignare.
Gli occhiali! Gli occhiali si sono rotti!
Le avrei mollato uno schiaffone. Era la terza
volta che rompeva gli occhiali da quando era
nita la scuola. E ogni volta con chi se la
prendeva mamma?
Devi stare attento a tua sorella, sei il
fratello maggiore .
Mamma, io. . .
Niente mamma io. Tu non hai ancora
capito, ma io i soldi non li trovo nell'orto.
La prossima volta che rompete gli occhiali ti
prendi una di quelle punizioni che. . .
Si erano spezzati al centro, dove erano stati
già incollati. Erano da buttare.
Mia sorella intanto continuava a piangere.
Mamma. . . Si arrabbia. . . Come si fa?
E come si fa ? Ci mettiamo lo scotch.
Alzati, su.
Sono brutti con lo scotch. Sono bruttissimi. Non mi piacciono.
Mi sono in lato gli occhiali in tasca. Senza,
Maria non ci vedeva, aveva gli occhi storti e

Nemohl jsem to jen tak vzdát.
Obrátil jsem se a zahájil sestup, mával jsem
p°itom rukama a je£el jako Sioux. Koºené
sandály klouzaly po obilí. N¥kolikrát jsem
p°istál na zadku.
Nevid¥l jsem ji. Marío! Marío! Kde se²?
Michele. . .
Hele ji. Byla tam. Malá a ne²´astná. Sed¥la
v kruhu zp°elámaných stébel. Jednou rukou
si masírovala kotník a druhou si p°idrºovala
brejle. Vlasy m¥la p°ilepené k £elu a o£i se
jí leskly. Kdyº m¥ uvid¥la, zkroutila pusu a
nafoukla se jak holub.
Michele. . . ?

Marío, kv·li tob¥ jsem prohrál závod! Já
ti °íkal, abys nejezdila, k £ertu s tebou. Sedl
jsem si. Co sis ud¥lala?
Zakopla jsem. Ud¥lala jsem si n¥co s nohou
a . . . otev°ela pusu doko°án, p°imhou°ila
o£i, zakývala hlavou a dala se do breku.
Brejle! Rozbily se mi brejle!
Nejrad²i bych jí vlepil facáka. To bylo uº
pot°etí, co si rozbila brejle, od tý doby, co
skon£ila ²kola. A na koho se máma pokaºdý
roz£ílila?
Musí² na svoji sestru dávat pozor, jsi star²í
bratr.
Mami, já. . .
šádný mami já. Tob¥ to asi je²t¥ nedo²lo,
ale já si peníze netisknu. P°í²t¥, aº zas rozbijete brejle, dostane² takovej vejprask, ºe. . .
Rozlomily se uprost°ed, v míst¥, kde uº byly
slepované. Mohli jsme je vyhodit.
Moje sestra zatím pokra£ovala v brekotu.
Maminka. . . Bude se zlobit. . . Co ud¥láme?
Co ud¥láme? Dáme tam lepenku. Vstávej,
²up.
S lepenkou jsou o²klivý. Jsou stra²n¥ o²klivý. Nelíb¥j se mi.
Zastr£il jsem si brejle do kapsy. María bez
nich nevid¥la, ²ilhala, a doktor povídal, ºe se
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il medico aveva detto che si sarebbe dovuta
operare prima di diventare grande. Non fa
niente. Alzati.
Ha smesso di piangere e ha cominciato a
tirare su con il naso. Mi fa male il piede.
Dove? Continuavo a pensare agli altri,
dovevano essere arrivati sopra la collina da
un'ora. Ero ultimo. Speravo solo che il Teschio
non mi facesse scontare una penitenza troppo
dura. Una volta che avevo perso una gara mi
aveva obbligato a correre nell'ortica.
Dove ti fa male?
Qua . Mi ha mostrato la caviglia.
Una storta. Non è niente. Passa subito.
Le ho slacciato la scarpa da ginnastica e l'ho
s lata con molta attenzione. Come avrebbe
fatto un dottore. Ora va meglio ?
Un po'. Torniamo a casa ? Ho sete da
morire. E mamma. . .
Aveva ragione. Ci eravamo allontanati
troppo. E da troppo tempo. L'ora di pranzo
era passata da un pezzo e mamma doveva
stare di vedetta alla nestra.
Lo vedevo male il ritorno a casa.
Ma chi se lo immaginava poche ore prima.
Quella mattina avevamo preso le biciclette.
Di solito facevamo dei giri piccoli, intorno
alle case, arrivavamo ai bordi dei campi, al
torrente secco e tornavamo indietro facendo
le gare.
La mia bicicletta era un ferro vecchio, con
il sellino rattoppato, e così alta che dovevo
piegarmi tutto per toccare a terra.
Tutti la chiamavano la Scassona. Salvatore
diceva che era la bicicletta degli alpini. Ma a
me piaceva, era quella di mio padre.
Se non andavamo in bicicletta ce ne stavamo in strada a giocare a pallone, a ruba
bandiera, a un due tre stella o sotto la tettoia
del capannone a non fare niente.
Potevamo fare quello che ci pareva. Macchine non ne passavano. Pericoli non ce
n'erano. E i grandi se ne stavano rintanati
in casa, come rospi che aspettano la ne del
caldo.
Il tempo scorreva lento. A ne estate non
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bude muset dát operovat, je²t¥ neº vyroste.
To nic není. Vstávej.
P°estala bre£et a za£ala popotahovat nosem. Bolí m¥ noha.
Kde? My²lenkama jsem byl dál u ostatních, uº museli být nejmí¬ hodinu naho°e na
kopci. Byl jsem poslední. Jen jsem doufal, ºe
m¥ Smr´ák nenechá odpykat moc tvrdej trest.
Kdyº jsem jednou prohrál závod, donutil m¥
b¥hat v kop°ivách.
Kde t¥ to bolí?
Tady. Ukázala mi kotník.
Jenom zvrtnutí. To nic není. Hned to p°ejde.
Rozvázal jsem jí tenisku a velice opatrn¥
jsem ji stáhnul. Jak by to ud¥lal doktor. Te¤
je to lep²í?
Trochu. Vrátíme se dom·? Umírám ºízní.
A maminka. . .
M¥la pravdu. Odjeli jsme moc daleko. A na
moc dlouho. Doba ob¥da byla dávno pry£ a
maminka uº musela hlídkovat u okna. Návrat
dom· jsem vid¥l bled¥.
Ale kdo to mohl p°ed pár hodinama tu²it.
To ráno jsme si vzali kola.
Obvykle jsme podnikali jen malé projíº¤ky,
kolem chalup, jezdili jsme na kraj polí, k vyschlé strouze a cestou zpátky jsme závodili.
Moje kolo byl kus starýho ºeleza se záplatovaným sedlem, a bylo tak vysoké, ºe jsem se
musel celý ohnout, abych dosáhnul na zem.
V²ichni mu °íkali Kraksna. Salvatore °íkal,
ºe je to kolo alpín·. Ale mn¥ se líbilo, pat°ilo
mému otci.
Kdyº jsme nejezdili na kole, hrávali jsme
na silnici s mí£em, na polívka se va°í, maso
na talí°i , na cukr, káva, limonáda, £aj, rum,
bum nebo ve stodole na chytání lelk·.
Mohli jsme si d¥lat, co nás napadlo. Auta
tam nejezdila. Nebezpe£í nehrozilo. A dosp¥láci byli zalezlí v chalupách jako ropuchy a
£ekali, aº vedro pomine.
ƒas plynul pomalu. Na konci léta jsme se uº
nemohli do£kat, aº za£ne ²kola.
Toho rána jsme se dali do °e£i o Meli-

vedevamo l'ora che ricominciasse la scuola.
Quella mattina avevamo attaccato a parlare
dei maiali di Melichetti.
Si parlava spesso, tra noi, dei maiali di
Melichetti. Si diceva che il vecchio Melichetti
li addestrava a sbranare le galline, e a volte
pure i conigli e i gatti che raccattava per
strada.
Il Teschio ha sputato uno spruzzo di saliva
bianca. Finora non ve l'ho mai raccontato.
Perche non lo potevo dire. Ma ora ve lo dico:
quei maiali si sono mangiati il bassotto della
glia di Melichetti.
Si è sollevato un coro generale. No, non è
vero!
È vero. Ve lo giuro sul cuore della
Madonna.Vivo. Completamente vivo.
È impossibile!
Che razza di bestie dovevano essere per
mangiarsi pure un cane di razza ?
Il Teschio ha fatto di sì con la testa.
Melichetti glielo ha lanciato dentro il recinto.
II bassotto ha provato a scappare, è un animale
furbo, ma i maiali di Melichetti di più. Non
gli hanno dato scampo. Massacrato in due
secondi . Poi ha aggiunto:
Peggio dei
cinghiali.
Barbara gli ha chiesto: E perchè glielo ha
lanciato ?
Il Teschio ci ha pensato un po'. Ha pisciato
in casa. E se tu nisci là dentro, cicciona come
sei, ti spolpano no alle ossa.
Maria si è messa in piedi.
È pazzo
Melichetti?
Il Teschio ha sputato di nuovo a terra. più
pazzo dei suoi maiali.
Siamo rimasti zitti a immaginarci la glia di
Melichetti con un padre così cattivo. Nessuno
di noi sapeva come si chiamava, ma era famosa
per avere una specie di armatura di ferro
intorno a una gamba.
Possiamo andarli a vedere! me ne sono
uscito.
Una spedizione! ha fatto Barbara.
È lontanissima la fattoria di Melichetti. Ci
mettiamo un sacco, ha brontolato Salvatore.

chettiho vep°ích.
ƒasto jsme spolu vedli °e£ o Melichettiho
vep°ích. Povídalo se, ºe starej Melichetti je
cvi£í, aby trhali slepice a ob£as taky králíky a
ko£ky, který sbíral na ulici.
Smr´ák vyplivl flusanec bílých slin. Je²t¥
jsem vám to nevypráv¥l. Protoºe jsem to nemoh °íct. Ale te¤ka vám to povím: ty vep°i
seºrali jezev£íka Melichettiho dcery.
Zdvihl se unisono chór: Né, to neni pravda!
Je to pravda. P°ísahám vám na srdce Panenky Marie. Úpln¥ ºivýho.
To neni moºný!
No co je to za zví°ata, kdyº seºerou dokonce
i £istokrevnýho psa?
Smr´ák p°ikývl. Melichetti jim ho hodil do
ohrady. Jezev£ík se pokusil utýct, je to mazaný
zví°e, ale Melichettiho vep°i jsou mazan¥j²í.
Nedali mu ²anci. V moment¥ byl na cucky.
Pak dodal: Jsou hor²í neº divo£áci.
Barbara se ho zeptala: A pro£ jim ho hodil?
Smr´ák se nad tím na chvíli zamyslel. Vy£·ral se v dom¥. A jestli tam u nich skon£í² ty
s t¥ma svejma ²pekama, z·stanou z tebe jen
ohlodaný kosti.
María si stoupla. Melichetti je cvok?
Smr´ák si znovu odplivnul. V¥t²í cvok neº
ty jeho vep°i.

Zmlkli jsme a p°edstavovali si Melichettiho
dceru, co má tak zlýho otce. Nikdo z nás nev¥d¥l, jak se jmenuje, ale byla slavná, protoºe
m¥la kolem jedný nohy takovou ºeleznou
konstrukci.
M·ºem se na n¥ zajet podívat! vypadlo
ze m¥.
Výprava! souhlasila Barbara.
Melichettiho statek je stra²n¥ daleko. Bude
nám to trvat celou v¥£nost, frflal Salvatore.
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E invece e vicinissima, andiamo. . . Il
Teschio è montato sulla bicicletta. Non sprecava mai l'occasione per avere la meglio su
Salvatore.
Mi è venuta un'idea. Perchè non prendiamo una gallina dal pollaio di Remo, così
quando arriviamo la gettiamo nel recinto dei
maiali e vediamo come la spolpano?
Forte! il Teschio ha approvato.
Ma papà mi uccide se gli prendiamo una
gallina, ha piagnucolato Remo.
Non c'è stato niente da fare, l'idea era
buonissima.
Siamo entrati nel pollaio, abbiamo scelto la
gallina più magra e spelacchiata e I' abbiamo
messa in una sacca.
E siamo partiti, tutti e sei e la gallina,
per andare a vedere questi famosi maiali di
Melichetti e abbiamo pedalato tra i campi di
grano, e pedala pedala il sole è salito e ha
arroventato tutto.
Salvatore aveva ragione, la fattoria di Melichetti era lontanissima. Quando ci siamo
arrivati avevamo una sete tremenda e la testa
che bolliva.
Melichetti se ne stava con gli occhiali da
sole seduto su un vecchio dondolo, sotto un
ombrellone storto.
La fattoria cadeva a pezzi e il tetto era stato
riparato alla meglio con latta e catrame. Nel
cortile ci stava un mucchio di roba buttata:
ruote di trattore, una Bianchina arrugginita,
sedie sfondate, un tavolo senza una gamba.
Su un palo di legno coperto di edera erano
appesi dei teschi di mucca consumati dalla
pioggia e dal sole. E un cranio più piccolo e
senza corna. Chissà di che bestia era.
Un cagnaccio pelle e ossa abbaiava alla
catena.
In fondo c'erano delle baracche di lamiera
e i recinti dei maiali, sull'orlo di una gravina.
Le gravine sono piccoli canyon, lunghi crepacci scavati dall'acqua nella pietra. Guglie
bianche, rocce e denti appuntiti af orano dalla terra rossa. Spesso dentro ci crescono olivi
sbilenchi, corbezzoli e pungitopo, e ci sono
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Náhodou je to kousí£ek, jedem. . . Smr´ák nasedl na kolo. Nikdy si nenechal ujít
p°íleºitost, aby m¥l nad Salvatorem navrch.
Dostal jsem nápad. Co kdybysme vzali z Remova kurníku jednu slepici? Aº tam budem,
hodíme ji do ohrady k vep°·m a podíváme se,
jak ji ohryºou.
Paráda! schválil to Smr´ák.
Jenºe táta m¥ zabije, jestli mu vezmeme
slepici, f¬ukal Remo.
Nic naplat, ten nápad nem¥l chybu.
Vlezli jsme do kurníku, vybrali tu nejhuben¥j²í a nejvypelichan¥j²í slepici a ²up s ní do
pytle.
A vyrazili jsme, nás ²est a slepice, abysme
se podívali na ty slavný Melichettiho vep°e,
²lapali jsme mezi obilnými lány, a zatímco
jsme ²lapali a ²lapali, vy²lo slunce a v²echno
rozºhavilo.
Salvatore m¥l pravdu, Melichettiho statek
byl stra²n¥ daleko. Kdyº jsme tam dojeli, m¥li
jsme p°í²ernou ºíze¬ a hlavy se nám va°ily.
Melichetti se slune£níma brejlema na nose
si sed¥l ve starém houpacím k°esle pod k°ivým slune£níkem.
Statek byl na rozpadnutí a st°echa jen halabala pospravovaná plechem a dehtem. Na
dvo°e se válela hromada vyhozeného haraburdí: kola od traktoru, zreziv¥lý vrak bianchiny, prosezené ºidle, st·l bez nohy. Na
d°ev¥ném k·lu obrostlém b°e£´anem visely
kravské lebky ohlazené de²t¥m a sluncem.
A jedna men²í lebka bez roh·. Kdoví, jakému
zví°eti pat°ila.
Psisko samá kost a k·ºe ²t¥kalo na °et¥zu.
Vzadu, na kraji rozsedliny, stály plechové
boudy a ohrady s vep°i.
Rozsedliny jsou mali£ké ka¬ony, dlouhé
pukliny vyhloubené vodou v kameni. Bílé
víºky, skály a ²pi£até zuby se vyno°ují z £ervené p·dy. Uvnit° £asto rostou k°ivé olivovníky, planiky a listnatce, a jsou tam jeskyn¥,
kam pastevci zavírají ovce. Melichetti vypadal jako mumie. Vrás£itá k·ºe na n¥m visela

caverne dove i pastori mettono le pecore.
Melichetti sembrava una mummia. La pelle
rugosa gli pendeva addosso ed era senza peli,
tranne un ciuffo bianco che gli cresceva in
mezzo al petto. Intorno al collo aveva un
collare ortopedico chiuso con degli elastici
verdi e addosso un paio di pantaloncini neri e
delle ciabatte di plastica marrone.
Ci ha visti arrivare sulle nostre biciclette,
ma non si è mosso. Dovevamo sembrargli un
miraggio. Su quella strada non passava mai
nessuno, al massimo qualche camion con il
eno.
C'era puzza di piscio. E milioni di mosche
cavalline. A Melichetti non davano fastidio.
Gli si posavano sulla testa e intorno agli occhi,
come alle mucche. Solo quando gli nivano
sulla bocca, sbuffava.
II Teschio si è fatto avanti.
Signore,
abbiamo sete. Ce l'avrebbe un po' d'acqua?
Ero preoccupato perchè uno come Melichetti ti poteva sparare, gettarti ai maiali,
o darti da bere acqua avvelenata. Papà mi
aveva raccontato di uno in America che aveva
un laghetto dove teneva i coccodrilli, e se ti
fermavi a chiedergli un'informazione quello
ti faceva entrare dentro casa, ti dava un colpo
in testa e ti buttava in pasto ai coccodrilli. E
quando era arrivata la polizia, invece che andare in galera si era fatto sbranare. Melichetti
poteva benissimo essere uno così.
Il vecchio ha sollevato gli occhiali. Che ci
fate qui, ragazzini? Non siete un po' troppo
lontani da casa?
Signor Melichetti, è vero che ha dato da
mangiare ai maiali il suo bassotto? se ne è
uscita Barbara.
Mi sono sentito morire. II Teschio si è
girato e l'ha fulminata con uno sguardo d'odio.
Salvatore le ha tirato un calcio in uno stinco.
Melichetti si è messo a ridere e gli è venuto
un attacco di tosse che per poco non si strozzava. Quando si è ripreso ha detto: Chi ti
racconta queste fesserie, ragazzina?
Barbara ha indicato il Teschio. Lui!
II Teschio è arrossito, ha abbassato la testa

a nem¥l ºádné chlupy, krom¥ bílého chomá£ku, který mu vyr·stal uprost°ed hrudi.
Kolem krku m¥l ortopedický límec upevn¥ný
zelenými gumi£kami, na sob¥ £erné trenýrky
a na nohou hn¥dé gumové pantofle.
Vid¥l nás p°ijíºd¥t na kolech, ale ani se
nepohnul. Museli jsme mu p°ipadat jako fata
morgána. Po té cest¥ nikdy nikdo nejezdil,
nanejvý² tak n¥jaký nákla¤ák se senem.
Smrd¥ly tam chcanky. A poletovaly miliony
ovád·. Melichettimu nevadili. Sedali si mu na
hlavu a kolem o£í, jako kravám. Jen kdyº se
mu usadili na pusu, tak si odfrknul.
Smr´ák k n¥mu vykro£il. Pane, máme ºíze¬. Nem¥l byste trochu vody?
M¥l jsem obavy, protoºe týpek jako Melichetti po tob¥ mohl vyst°elit, hodit t¥ vep°·m
nebo ti dát napít otrávenou vodu. Tatínek mi
vypráv¥l o jednom chlápkovi z Ameriky, co
m¥l jezírko a tam choval krokodýly, a kdyº
ses u n¥j zastavil, aby ses ho zeptal na radu,
pozval t¥ dovnit° do domu, dal ti ránu do
hlavy a p°edhodil t¥ jako krmení t¥m krokodýl·m. A kdyº p°ijela policie, neº aby ²el do
lochu, nechal se rad²i seºrat. Melichetti mohl
být klidn¥ podobnej p°ípad.

Sta°ík si nadzvedl brýle. Co tady d¥láte,
d¥cka? Nejste kapku moc daleko od domova?
Pane Melichetti, je to pravda, ºe jste dal seºrat vep°·m svýho jezev£íka? zaperlila Barbara.
M¥l jsem pocit, ºe umírám. Smr´ák se oto£il
a zpraºil ji nenávistným pohledem. Salvatore
ji nakopnul do holen¥.
Melichetti se dal do smíchu a dostal takový
záchvat ka²le, ºe se div neudusil. Kdyº se sebral, °ekl: D¥venko, kdo ti vykládá takovýhle
blbosti?
Barbara ukázala na Smr´áka. On!
Smr´ák zrudnul, sklonil hlavu a zadíval se
na svoje boty.
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e si è guardato le scarpe.
Io sapevo perchè Barbara lo aveva detto.
Qualche giorno prima c'era stata una gara
di lancio dei sassi e Barbara aveva perso. Per
penitenza, il Teschio l'aveva obbligata a slacciarsi la camicia e a mostrarci il seno. Barbara
aveva undici anni. Aveva un po' di tette, uno
sputo, niente a che vedere con quelle che ie
sarebbero venute entro un paio di anni. Si era
ri utata. Se non lo fai, scordati di venire
con noi, l'aveva minacciata il Teschio. Io ero
stato male, non era giusta quella penitenza.
Barbara non mi piaceva, appena poteva cercava di fregarti, ma mostrare le tette, no, mi
sembrava troppo.
II Teschio aveva deciso: O ce le fai vedere
o te ne vai.
E Barbara, zitta, aveva preso e si era
sbottonata la camicetta.
Non avevo potuto fare a meno di guardargliele. Erano le prime tette che vedevo in
vita mia, se escludo quelle di mamma. Forse
una volta, quando era venuta a dormire da
noi, avevo visto quelle di mia cugina Evelina,
che aveva dieci anni più di me. Comunque
già mi ero fatto un'idea delle tette che mi
piacevano e quelle di Barbara non mi piacevano per niente. Sembravano scamorze, delle
pieghe di pelle, non molto differenti dai rotoli
di ciccia che aveva sulla pancia. Quella storia
Barbara se l'era legata al dito e adesso voleva
pareggiare i conti con il Teschio.
Così tu vai a raccontare in giro che io avrei
dato da mangiare il mio bassotto ai maiali .
Melichetti si è grattato il petto. Augusto,
si chiamava quel cane. Come l'imperatore
romano. Aveva tredici anni quando è morto.
Un osso di pollo gli si è piantato in gola. Ha
avuto un funerale da cristiano, con tanto di
fossa . Ha puntato il dito contro il Teschio.
Tu, ragazzino, ci scommetto, sei il più grande,
vero?
Il Teschio non ha risposto.

Já v¥d¥l, pro£ to Barbara °ekla.
P°ed pár dny jsme m¥li závod v házení kamen· a Barbara prohrála. Smr´ák ji za trest
p°inutil, aby si rozepnula ko²ili a ukázala
nám prsa. Barba°e bylo jedenáct. M¥la trochu
prsa, takový kope£ky, nem¥ly nic spole£nýho
s t¥ma, co jí pak za pár let narostly. Odmítla
to. Kdyº to neud¥lá², tak zapome¬ na to, ºe
bys s náma je²t¥ n¥kdy n¥kam ²la, pohrozil
jí Smr´ák. Cítil jsem se bídn¥, ten trest nebyl spravedlivej. Barbara se mi nezamlouvala,
jakmile mohla, snaºila se £lov¥ka o²ulit, ale
ukazovat prsa, to ne, to mi p°i²lo moc.
Smr´ák rozhodl: Bu¤ nám je ukáºe², nebo
odprejskni.
A Barbara si ml£ky rozepnula bl·zi£ku.
Nemohl jsem si pomoct a musel jsem se
na n¥ podívat. Byly to první prsa, co jsem ve
svým ºivot¥ vid¥l, kdyº nepo£ítám ty máminý.
Moºná jsem jednou, kdyº u nás p°espávala,
vid¥l prsa svojí sest°enky Eveliny, která byla
o deset let star²í neº já. Nicmén¥ jsem si uº
ud¥lal p°edstavu o prsou, který se mi líbí, a ty
Barba°iný se mi nelíbily ani trochu. Vypadaly
jako fusekli£ky, jako faldy na k·ºi, moc se
neli²ily od ²pek·, co m¥la na b°i²e.
Barbara si tuhle historku vryla do pam¥ti a
te¤ si cht¥la se Smr´ákem vyrovnat ú£ty.
Takºe ty v²ude vykládá², ºe jsem prej hodil svýho jezev£íka vep°·m. Melichetti se
po²krábal na prsou. Ten pes se jmenoval Augustus. Jako ten °ímskej císa°. Bylo mu t°ináct,
kdyº chcípnul. Zapíchla se mu v krku ku°ecí
kost. M¥l poh°eb jako k°es´an, a po°ádnej
hrob. Namí°il prstem na Smr´áka. Ty se²
chlap£e nejstar²í, ºe jo?
Smr´ák neodpov¥d¥l.

Kniha vyjde v tomto roce v nakladatelství Havran.
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Umberto Eco
Nakladatelství Argo p°ipravuje k vydání £eský p°eklad nového románu Umberta Eca Tajemný plamen
královny Loany, jehoº východiskem je rovn¥º pam¥´ a rozpomínání. Na rozdíl od p°edchozích autor·
v²ak ºivot hlavní postavy vetkává do sít¥ intertextuality a ukazuje tak vlastn¥ úzký vztah mezi pam¥tí
individuální a kolektivní. P°iná²íme ukázku z 11. kapitoly.

La misteriosa amma
della regina Loana

Tajemný plamen
královny Loany

Umberto Eco

p°eloºila Alice Flemrová

Non riuscivo più a staccarmi da quelle copertine e da quelle vignette. Era come essere a
un party, e aver l'impressione di riconoscere
tutti, provando una sensazione di déjà vu a
ogni faccia che s'incontra, ma senza poter
dire quando si fosse incontrato qualcuno, e
chi fosse - e con la tentazione di esclamare a
ogni istante come va vecchio mio, tendendo
la mano ma subito ritraendola per il timore di
commettere una gaffe.
Imbarazzante rivisitare un mondo dove capiti per la prima volta: come sentirsi reduce a
casa d'altri.
Non avevo letto in sequenza, né secondo
le date, né secondo le serie e i personaggi.
Saltabeccavo, tornavo indietro, passavo dagli
eroi del Corrierino a quelli di Walt Disney,
mi accadeva di confrontare un racconto patriottico con le vicende di Mandrake in lotta
contro il Cobra. E proprio tornando al Corrierino, alla storia dell'ultimo ras, con l'eroico
avanguardista Mario contro Ras Aitù, ho visto una vignetta sulla quale il cuore mi si è
fermato, e ho avvertito qualche cosa di molto
simile a una erezione - o meglio qualcosa di
più liminare, come dovrebbe accadere a chi è
affetto da impotentia coeundi. Mario sfugge a
Ras Aitù portando con sé Gemmy, una donna
bianca, moglie o concubina del ras, la quale
ha ormai compreso che il futuro dell'Abissinia è nelle mani salvi che e civilizzatrici delle

Nedokázal jsem se od t¥ch obálek a obrázk·
odtrhnout. Bylo to, jako kdyº se ocitnete na
n¥jaké party, máte dojem, ºe v²echny poznáváte, a zakou²íte pocit déjà vu p°i pohledu na
kaºdou tvá°, kterou potkáte, ale nedokáºete
p°itom °íct, kdy jste se s kým seznámili a kdo
je to a kaºdou chvíli máte nutkání zvolat,
jak se da°í, starou²i, a nap°áhnout ruku, ale
pak ji hned stáhnete v obav¥, ºe se dopustíte
n¥jakého faux pas.
Zopakovaná náv²t¥va do sv¥ta, kde se ocitáte poprvé, budí rozpaky: p°ipadáte si jako
navrátilec do cizího domu.
Ne£etl jsem po po°ádku, ani podle dat,
ani podle seriál· £i postav. P°eskakoval jsem,
vracel se zpátky, od hrdin· z Corrierina k hrdin·m Walta Disneye, stávalo se mi, ºe jsem
porovnával vlasteneckou povídku s dobrodruºstvím Mandrakea bojujícího s Cobrou.
A práv¥ kdyº jsem se vrátil ke Corrierinu,
k p°íb¥hu o posledním rásovi, s hrdinným
avantgardistou Mariem £elícím rásu Aitúovi,
zastavilo se mi p°i pohledu na jeden obrázek
srdce a já ucítil n¥co velice podobného erekci
£i p°esn¥ji °e£eno n¥co mírn¥j²ího, co by
se muselo p°ihodit tomu, kdo je postiºen impotentia coeundi. Mario rásu Aitúovi uprchne
a odvede s sebou bílou ºenu Gemmy, rásovu
manºelku £i konkubínu, která mezitím pochopila, ºe budoucnost Habe²e je ve spásných
a civilizaci p°iná²ejících rukou £erných ko²il.

Umberto Eco, italský spisovatel a
sémiotik, se narodil roku 1932
v Alessandrii u Turína. Do d¥jin literární teorie a ²ir²ího pov¥domí se
zpo£átku zapsal svou prací Opera
aperta (1962), v níº obhajuje otev°enost kaºdého díla r·zným, a £asto i
protich·dným, interpretacím. I kdyº
ve svých dal²ích teoretických pracích svou p·vodní pozici do jisté míry
korigoval, pat°í stále mezi zastánce
svobodné interpretace. V roce 1980
debutoval i jako autor prózy, a to
románem Il nome della rosa (£esky
Jméno r·ºe, 1985). V n¥m vyuºil své
rozsáhlé, tak°ka encyklopedické znalosti k suverénní postmoderní h°e význam·. Od té doby publikoval dal²í
£ty°i romány; jeho druhý román,
Foucaultovo kyvadlo (1988), by m¥l
být v dohledné dob¥ z lmován. V leto²ním roce také poprvé £esky vy²la
jeho Teorie sémiotiky (1976).
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Camicie Nere. Aitù, furioso per il tradimento
della mala femmina (che invece è nalmente
diventata buona e virtuosa), dà ordine che
sia bruciata la casa in cui i due fuggiaschi si
nascondono. Mario e Gemmy riescono a salire sul tetto e di lì Mario scorge un'euforbia
gigante. Gemmy, dice, aggrappatevi a me
e chiudete gli occhi!
Non è pensabile che Mario avesse intenzioni maliziose, specie in un momento simile.
Ma Gemmy, come ogni eroina di fumetto, era
vestita di una morbida tunica, una sorta di peplo, che le scopriva le spalle, le braccia e parte
del seno. Come documentavano le quattro
vignette dedicate alla fuga e al salto pericoloso, si sa, i pepli, specie se serici, si sollevano
prima sulla caviglia e poi sul polpaccio, e se
una donna si aggrappa al collo di un avanguardista, e ha paura, quella stretta non può
che diventare un abbraccio spasmodico, con
la gota di lei, certamente profumata, contro la
nuca sudata di lui. Così, nella quarta vignetta,
Mario si afferrava a un ramo dell'euforbia,
preoccupato soltanto di non cadere nelle mani del nemico, ma Gemmy ormai sicura si
abbandonava e, come se la gonna avesse uno
spacco, la gamba sinistra si protendeva ormai nuda sino al ginocchio, scoprendo il bel
polpaccio ingentilito e affusolato da un tacco
a spillo, mentre della destra si scorgeva solo
la caviglia - ma siccome civettuolamente la
gamba s'alzava ad angolo retto verso la coscia
procace, la veste (forse per effetto del vento
infocato delle gambe) le aderiva umidamente
al corpo, in modo da rendere evidente e la
curva callipigia e le torniture della gamba tutta. Impensabile che il disegnatore non fosse
conscio dell'effetto erotico che stava creando, e certamente si rifaceva ad alcuni modelli
cinematogra ci, o proprio alle donne di Gordon, sempre inguainate in abiti attillatissimi
tempestati di pietre preziose.
Non potevo dire se quella fosse l'immagine
più erotica che avessi mai visto, ma certamente (se la data del Corrierino era 20 dicembre
1936) era la prima. Né potevo arguire se a
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Aitú, b¥snící kv·li zrad¥ nehodné ºen²tiny (ta
se naopak kone£n¥ stala hodnou a ctnostnou),
vydá rozkaz, aby byl vypálen d·m, v n¥mº se
oba uprchlíci skrývají. Mariovi a Gemmy se
poda°í vylézt na st°echu a Mario odtamtud
zahlédne obrovitý pry²ec. Gemmy, praví,
chytn¥te se m¥ v²í silou kolem krku a zav°ete o£i!
Není myslitelné, ºe by m¥l Mario nekalé
úmysly, obzvlá²´ v podobném okamºiku. Ale
Gemmy, tak jako v²echny komiksové hrdinky,
byla od¥na do m¥kké tuniky, jakéhosi peplu,
který jí odhaloval ramena, paºe a £ást ¬ader.
Jak také dokládaly £ty°i ilustrace v¥nované
út¥ku a nebezpe£nému skoku, je známo, ºe
peply, p°edev²ím hedvábné, se nejd°ív vyhrnou nad kotník a potom nad lýtko, a kdyº
se ºena chytí kolem krku avantgardisty a má
strach, musí se z toho sev°ení nevyhnuteln¥
stát k°e£ovité objetí, p°i n¥mº se její líc, zajisté
vo¬avá, opírá o jeho zpocený zátylek. A tak na
£tvrtém obrázku se Mario chytá v¥tve pry²ce
a jeho jedinou starostí je, aby nepadl do rukou
nep°íteli, zatímco Gemmy se uº cítí v bezpe£í, uvolní se, a jako kdyby její °íza m¥la
rozparek, levá noha se natáhne, obnaºená
tém¥° aº ke koleni, a odhalí p¥kné lýtko, zu²lecht¥né a za²pi£at¥lé jehlovým podpatkem,
zatímco z pravé nohy je vid¥t pouze kotník.
Jelikoº se v²ak noha zvedla v pravém úhlu
ke kyprému stehnu, od¥v (moºná ú£inkem
v¥tru rozpoutaného nohami) jí p°ilnul t¥sn¥
k t¥lu a zd·raznil jak k°ivku oblých hýºdí, tak
i p¥kný tvar celé noºky. Je nemyslitelné, ºe
by si kreslí° nebyl v¥dom erotického ú£inku,
jejº vytvá°el, a ur£it¥ se nechal inspirovat
n¥kterými lmovými vzory nebo p°ímo Gordonovými ºenami, které byly vºdy nasoukané
do p°iléhavých ²at· posetých drahokamy.

Nemohl jsem °íct, zda to byl ten nejvzru²iv¥j²í obraz, který jsem kdy vid¥l, ale ur£it¥
(kdyº bylo na se²it¥ datum 20. prosince 1936)
byl první. Ani jsem se nemohl dohadovat, zda

quattro anni avessi già provato una reazione
sica, un rossore, un singulto d'adorazione,
ma certamente quell'immagine era stata per
me la prima rivelazione dell'eterno femminino, tanto da chiedersi se dopo avevo potuto
ancora piegarmi sul seno di mia madre con
l'innocenza di prima.
Una gamba che fuoriesce da una lunga e
morbida veste quasi trasparente e mette in
rilievo le curve del corpo. Se quella era stata
un'immagine primordiale, aveva lasciato un
segno?
Mi ero messo a ripercorrere pagine e pagine già esaminate, e cercavo con gli occhi
le minime slabbrature d'ogni margine, pallide impronte di dita sudate, spiegazzature,
orecchiette all'angolo superiore del foglio,
leggere abrasioni della super cie come se lì
avessi passato più volte le dita.
E ho trovato una serie di gambe nude che
trapelano dallo spacco di molte vesti muliebri:
a spacco le acconciature delle donne di Mongo, sia Dale Arden che Aura glia di Ming, e le
odalische che allietavano i festini imperiali,
a spacco i lussuosi negligés delle signore in
cui s'imbatteva l'Agente Segreto X9, a spacco
le tuniche delle torbide fanciulle della Banda
Aerea, poi sgominata dall'Uomo Mascherato,
a spacco s'indovinava l'abito nero da gran
sera della seducente Dragon Lady in Terry
e i Pirati. . . Ho certamente sognato su queste donne lascive, mentre quelle delle riviste
italiane mostravano gambe prive di mistero,
sotto una gonna che arrivava al ginocchio e
su enormi tacchi di sughero. Ma le gambe, ma
le gambe. . . Quali erano quelle che mi avevano risvegliato i primi impulsi, quelle delle
belle piccinine e delle bellezze casalinghe in
bicicletta o quelle delle donne d'altri pianeti e
di remote megalopoli? Era ovvio che dovevano avermi più sedotto le bellezze inattingibili
che quella della fanciulla, o signora matura,
della porta accanto. Ma chi poteva mai dirlo?
Se ho fantasticato sulla vicina della porta
accanto o sulle ragazze che giocavano nei
giardinetti sotto casa, è rimasto un segreto

jsem ve £ty°ech letech jiº pocítil fyzickou reakci, polil m¥ rum¥nec, vydal jsem náboºný
vzlyk, ale ten obrázek byl pro m¥ prvním odhalením v¥£ného ºenství, aº jsem si poloºil
otázku, jestli jsem se potom je²t¥ mohl stulit
na mat£iných ¬adrech se stejnou nevinností
jako p°edtím.
Noha vykukující z dlouhého, splývavého
a tém¥° pr·svitného od¥vu a zd·raz¬ující
k°ivky t¥la. Pokud byl tohle prvotní obraz,
zanechal ve mn¥ n¥jakou stopu?
Za£al jsem listovat jiº prohlédnutými stránkami a pátral o£ima po nepatrn¥ od°ených
okrajích, bledých otiscích zpocených prst·,
zma£kaných £i ohnutých horních rozích, lehce od°eném povrchu stránek, jako kdybych
po nich £asto p°ejíºd¥l prsty.
A objevil jsem celou °adu nahých nohou
pronikajících na sv¥tlo rozparkem mnoha
ºenských ²at·. Rozparek m¥ly ºeny v Mongu,
jak Dale Arden, tak i Mingova dcera Aurora,
a také odalisky, které obstarávaly zábavu p°i
císa°ských no£ních hostinách, s rozparkem
byla luxusní negliºé dam, s nimiº se setkával
Tajný agent X9, rozparek m¥ly tuniky sve°epých dívek ze Sky Band Air Pirates, pozd¥ji
rozprá²eného Fantomem, rozparek se dal tu²it na slavnostní ve£erní rób¥ sv·dné Dragon
Lady v Terry and the Pirates. . . Ur£it¥ jsem snil
o t¥chhle lascivních krasavicích, zatímco ºeny
z italských £asopis· ukazovaly nohy zbavené
tajemství, v sukních ke kolen·m a na obrovských korkových podpatcích. Ale tvé nohy,
ale tvé nohy. . . Které nohy ve mn¥ probudily
první impulsy, ty pat°ící krásným d¥v£átk·m
£i p¥kným hospody¬kám na bicyklu, nebo ºenám z jiných planet a vzdálených metropolí?
Samoz°ejm¥ m¥ musely víc svád¥t nedostiºné
krásky neº d¥v£átko nebo zralá ºena z domu
odvedle. Ale kdo ví?
Pokud jsem fantazíroval o sousedce z vedlej²ího bytu nebo o d¥v£atech, která si hrála
na zahrádkách p°ed domem, z·stalo to mým
tajemstvím, o n¥mº vydavatelský pr·mysl
nemohl podat a ani nepodal ºádné zprávy.
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mio, di cui l'industria editoriale non ha avuto,
né dato, notizia.
Alla ne delle pile di fumetti ho tirato fuori
una serie di numeri sparsi di una rivista femminile, Novella, che certamente leggeva mia
madre. Lunghe storie d'amore, alcune raf nate illustrazioni con donne esili e gentiluomini
dal pro lo britannico, e foto di attrici e attori.
Il tutto in un colore marrone giocato in mille
sfumature, e marrone era pure il carattere
dei testi. Le copertine erano una galleria di
bellezze dell'epoca, eternate in primissimo
piano, e su di una il cuore mi si è rapidamente
raggrinzito sotto la morsa di una lingua di
fuoco. Non ho potuto resistere all'impulso di
chinarmi su quel volto e di posare le mie sulle
sue labbra. Non ho provato alcuna sensazione
sica, ma così dovevo avere fatto furtivamente nel 1939, a sette anni, già certamente in
preda ad alcune inquietudini. Assomigliava
quel volto a Sibilla? A Paola? A Vanna, la
dama dall'ermellino, e alle altre, di cui Gianni
mi aveva sogghignato solo il nome, la Cavassi, la libraia americana al salone del libro di
Londra, Silvana, o l'olandesina bella che ero
andato tre volte ad Amsterdam apposta?
Forse no. Dovevo essermi certamente formato, attraverso le tante immagini che mi
avevano rapito, una mia gura ideale e, se
avessi potuto avere davanti tutti i volti delle
donne che avevo amato, avrei potuto trarne
un pro lo archetipo, una Idea mai raggiunta
ma perseguita per tutta la vita. Che cosa c'era di simile tra il volto di Vanna e quello di
Sibilla? Forse più di quanto non sembrasse
a prima vista, forse la piega maliziosa di un
sorriso, il modo di lasciar trasparire i denti
mentre ridevano, il gesto con cui si ravviavano i capelli. Sarebbe bastato il modo in cui
muovevano le mani. . .
La donna che avevo appena baciato in ef ge era di pasta diversa. Se l'avessi incontrata
in quel momento non l'avrei degnata di uno
sguardo. Si trattava di una fotogra a, e le
foto appaiono sempre datate, non hanno la
leggerezza platonica di un disegno, che lascia
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Po v²ech t¥ch stozích komiks· jsem vytáhl
celou °adu jednotlivých £ísel ºenského £asopisu Novella, který ur£it¥ £etla moje matka.
Dlouhé milostné p°íb¥hy, pár vyum¥lkovaných ilustrací zobrazujících k°ehké ºeny a kavalíry s britským pro lem a fotogra e herc·
a here£ek. V²e v tisíci odstínech hn¥dé barvy,
a hn¥dý byl i charakter text·. Obálky p°edstavovaly hotovou galerii dobových krásek,
zv¥£n¥ných velice zblízka, a p°i pohledu na
jednu z nich mi sev°el srdce ohnivý jazyk.
Nemohl jsem odolat popudu sklonit se nad
tou tvá°í a p°itisknout své rty na její. Nezakusil jsem ºádný fyzický pocit, ale p°esn¥ tohle
jsem musel pokradmu ud¥lat v roce 1939,
v sedmi letech, kdy se m¥ jiº ur£it¥ zmoc¬oval jistý neklid. Podobala se ta tvá° Sibille?
Paole? Vann¥? Dám¥ s hranostajem? a dal²ím,
jejichº jméno nic víc mi Gianni s ú²klebkem po²eptal, Cavassiové? americké majitelce
knihkupectví z kniºního veletrhu v Londýn¥?
Silvan¥? nebo té krásné malé Holan¤ance, co
jsem kv·li ní jel t°ikrát do Amsterdamu?
Moºná ne. Prost°ednictvím tolika obraz·,
které m¥ uchvátily, jsem si pro sebe ur£it¥
musel vytvo°it n¥jakou ideální postavu, a kdybych p°ed sebou mohl mít v²echny tvá°e ºen,
jeº jsem kdy miloval, dokázal bych z nich abstrahovat archetypální pro l, nikdy nedostiºenou, ale po celý ºivot pronásledovanou Ideu.
Co m¥la spole£ného tvá° Vanny s tvá°í Sibillinou? Moºná víc, neº by se na první pohled
mohlo zdát, moºná zlomyslnou vrásku p°i
úsm¥vu, zp·sob, jakým odhalují zuby, kdyº
se sm¥jí, pohyb, kterým si odhazují vlasy.
Sta£ilo by i to, jak pohybují rukama. . .
šena, jejíº portrét jsem práv¥ políbil, byla
z jiného t¥sta. Kdybych ji potkal v tuto chvíli,
nev¥noval bych jí jediný pohled. Byla to fotogra e a fotky vºdycky vypadají zastarale, nemají platonickou lehkost kresby, která pouze
dává tu²it. Spolu s ní jsem nepolíbil obraz n¥-

indovinare. Con lei non avevo baciato l'immagine di un oggetto d'amore, ma la prepotenza
del sesso, l'evidenza delle labbra segnate da
un trucco vistoso. Non era stato un bacio
trepido e ansioso, era stato il modo selvaggio
di riconoscere la presenza della carne. Dovrei
aver dimenticato subito l'episodio, come qualcosa di torbido e proibito, mentre la Gemmy
abissina mi era apparsa come gura conturbante ma gentile, un'aggraziata principessa
lontana, guardare e non toccare.
Ma, allora, come mai avevo conservato
quelle riviste materne? Probabilmente ad
adolescenza inoltrata, forse già studente di liceo, nel tornare a Solara mi ero impegnato in
un recupero di quello che allora già mi pareva
un passato remoto, e dedicavo gli albori della
giovinezza a ricalcare i passi perduti dell'infanzia. Ero già condannato al ricupero della
memoria, solo che allora era un gioco, con
tutte le mie madeleines a disposizione, e ora
invece una s da disperata.
Nella Cappella avevo comunque capito qualcosa della mia scoperta e della libertà e della
schiavitù della carne. Bene, era pur stato un
modo per sfuggire al servaggio delle s late
in divisa e all'imperio asessuato degli Angeli
Custodi. Tutto lì? Tranne il presepio del solaio, per esempio, nulla mi parlava ancora dei
miei sentimenti religiosi, e mi pareva impossibile che un bambino non ne avesse nutrito,
anche se educato in una famiglia laica. E non
avevo individuato nulla che mi riconducesse
a quello che era accaduto dal 1943 in avanti. Può darsi che fosse proprio tra il 1943
e il 1945, dopo che la Cappella era già stata
murata, che avevo deciso di nascondere qui
le testimonianze più intime di una infanzia
che già si dileguava sfocata nella tenerezza
del ricordo: stavo prendendo la toga pretesta,
entrando nell'età adulta proprio nel turbine
degli anni più bui, e avevo deciso di custodire
in una cripta un passato a cui avevo deciso di
dedicare le mie nostalgie di adulto.
Tra i tanti albi di Cino e Franco mi era
nalmente capitato tra le mani qualcosa che

jakého milostného objektu, ale svévoli sexu,
zjevnost rt· zvýrazn¥ných k°iklavým lí£ením.
Nebyl to rozechv¥lý a dychtivý polibek, byl
to divoký zp·sob, jak uznat p°ítomnost t¥lesnosti. Na tuhle p°íhodu jsem musel okamºit¥
zapomenout jako na n¥co ne£istého a zakázaného, zatímco Habe²anka Gemmy se mi jevila
jako vzru²ující, ale laskavá postava, p·vabná
vzdálená princezna, jen ke koukání, nesahat.
Ale pro£ jsem si tedy ty mat£iny £asopisy
schoval? Pravd¥podobn¥ v pokro£ilé pubert¥,
moºná uº coby student gymnázia, jsem se p°i
návratu do Solary pustil do shromaº¤ování
v²eho, co mi uº tenkrát p°ipadalo jako dávná
minulost, a úsvit mládí jsem v¥noval kopírování ztracených d¥tských kr·£k·. Byl jsem
jiº odsouzen k hledání pam¥ti, jenºe tehdy to
byla hra, p°i níº jsem m¥l k dispozici v²echny
své madlenky, a te¤ je to naopak zoufalý závod.
V kapli jsem nicmén¥ cosi pochopil jak
o svém objevu svobody, tak o svém objevu
otroctví t¥lesnosti. Nuºe, p°ece jen to byl
zp·sob, jak uniknout porob¥ p°ehlídek v uniformách a bezpohlavní °í²i and¥l· stráºných.
A to je v²echno? Krom¥ jesli£ek na p·d¥
mi dosud nic nevypráv¥lo nap°íklad o mých
náboºenských citech, a zdálo se mi nemoºné,
ºe by dít¥ ºádné nechovalo, i kdyº vyr·stalo
v ateistické rodin¥. A nenarazil jsem na nic,
co by m¥ zavedlo zpátky k tomu, co se d¥lo
po£ínaje rokem 1943. Je dost moºné, ºe práv¥
mezi rokem 1943 a 1945, poté co kapli zazdili,
jsem se rozhodl, ºe zde ukryji ta nejd·v¥rn¥j²í sv¥dectví d¥tství, které se jiº rozplývalo,
rozost°ené v n¥ze vzpomínky: chystal jsem
se obléci muºskou tógu, vstupoval jsem do
dosp¥losti práv¥ ve víru t¥ch nejtemn¥j²ích
let, a rozhodl jsem se uchovat v krypt¥ minulost, jíº jsem si umínil v¥novat své dosp¥lé
nostalgické stesky.
Mezi tolika se²ity Tima a Spuda se mi kone£n¥ dostalo do rukou n¥co, díky £emu jsem
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UMBERTO ECO
mi aveva fatto sentire sulla soglia di una rivelazione nale. L'albo, dalla copertina multicolore, s'intitolava La misteriosa amma della
regina Loana. Lì c'era la spiegazione delle misteriose amme che mi avevano agitato dopo
il risveglio, e il viaggio a Solara acquistava
nalmente un senso.
Ho aperto l'albo e mi sono imbattuto nella
storia più scipita che mai mente umana avesse
potuto concepire. Era un racconto sgangherato che faceva acqua da tutte le parti, le
vicende erano ripetitive, la gente si accendeva di amori subitanei, senza ragione, Cino e
Franco un poco erano affascinati dalla Regina
Loana e un poco la consideravano un essere male co. Cino e Franco con due amici, al
centro dell'Africa, capitano in un regno misterioso dove una regina altrettanto misteriosa
custodisce una misteriosissima amma che
provvede lunga vita, o addirittura l'immortalità, visto che su una tribù selvaggia Loana
regna, sempre bellissima, da duemila anni.
Loana entrava in scena a un certo punto, e
non era né attraente né perturbante: mi evocava piuttosto certe parodie del varietà dei
tempi andati che avevo recentemente visto in
televisione. Per tutto il resto della storia, sino
a che non si buttava per malattia d'amore in
un abisso senza fondo, inutilmente enigmatica, Loana andava di qua e di là per quella
abborracciatissima vicenda, senza fascino né
psicologia. Voleva soltanto sposare un amico
di Cino e Franco che assomigliava (due gocce
d'acqua) a un principe che aveva amato duemila anni prima, e che aveva fatto uccidere e
poi pietri care perché ri utava le sue grazie.
Non si capiva perché Loana avesse bisogno
di un sosia moderno (che oltretutto, anche
lui, non la voleva, perché si era innamorato
a prima vista di sua sorella), visto che con
la sua misteriosa amma poteva ridare vita
all'amante mummi cato.
Tra l'altro, come avevo già visto in altri i
fumetti, sia le donne fatali che i maschi satanici di turno (come Ming con Dale Arden),
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se cítil na prahu kone£ného odhalení. Tenhle
díl s pestrobarevnou obálkou se jmenoval Tajemný plamen královny Loany. Zde bylo vysv¥tlení t¥ch tajemných plamen·, které mnou
zmítaly po probuzení z kómatu, a cesta do
Solary kone£n¥ dostávala n¥jaký smysl.
Otev°el jsem se²it a narazil na ten nejfádn¥j²í p°íb¥h, jaký kdy mohl lidský mozek
vymyslet. Bylo to krkolomné vypráv¥ní, které
nem¥lo hlavu ani patu, události se po°ád opakovaly, lidé vºdy okamºit¥ a bez jakéhokoli
d·vodu zaho°eli láskou, Tim a Spud byli královnou Loanou trochu okouzleni a trochu ji
povaºovali za ni£emnou bytost.
Tim a Spud se spolu s dv¥ma dal²ími p°áteli ocitnou v tajemném království ve st°ední
Africe, kde stejn¥ tak tajemná královna st°eºí
veletajemný plamen, který zaru£uje dlouhý
ºivot, £i snad dokonce nesmrtelnost, vzhledem k tomu, ºe stále krásná královna Loana
vládne jednomu divo²skému kmeni uº dva
tisíce let.
Loana vstoupila do p°íb¥hu z ni£eho nic a
nebyla ani p°itaºlivá, ani vzru²ující: p°ipomínala mi spí² jisté parodie na varieté z dávných
£as·, které jsem p°ed £asem vid¥l v televizi.
Po celý zbytek p°íb¥hu, aº dokud se nevrhla
z ne²´astné lásky do bezedné propasti, se zbyte£n¥ záhadná Loana potloukala tou ot°esnou
slátaninou a nem¥la ani ²petku kouzla £i psychologie. Pouze se cht¥la mermomocí provdat
za p°ítele Tima a Spuda, jenº se podobal (jako
vejce vejci) jednomu princi, kterého milovala
p°ed dv¥mi tisíci lety a nechala ho zabít a pak
zkamen¥t, protoºe pohrdl její p°ízní. Nebylo
jasné, pro£ Loana pot°ebuje moderního dvojníka (ten ji ke v²emu taky necht¥l, protoºe
se na první pohled zamiloval do její sestry),
kdyº pomocí toho svého tajemného plamene
mohla vrátit ºivot mumi kovanému milenci.
Jen mimochodem, uº v jiných komiksech
jsem si v²iml, ºe jak osudové ºeny, tak i p°íslu²ní ¤ábel²tí muºi (jako Ming s Dale Arden)

non volevano mai possedere, violentare, imprigionare nel loro harem, congiungersi carnalmente con l'oggetto della loro foia. Lo
volevano sempre sposare. Ipocrisia protestante degli originali americani o eccesso di
verecondia imposto ai traduttori italiani da un
governo cattolico impegnato in una battaglia
demogra ca?
Per tornare a Loana, seguivano varie catastro nali, la misteriosa amma si spegneva
per sempre e addio immortalità per i nostri
protagonisti, che tanto valeva non avessero
ciabattato tanto per arrivare sin là, anche
perché alla ne sembrava che non gli importasse un gran ché di avere perso la amma, e
dire che avevano iniziato tutta quella buriana
per trovarla, ma forse le pagine a disposizione erano nite, l'albo doveva pur terminare
in qualche modo e gli autori non si raccapezzavano più di come e perché avessero
cominciato.
Insomma, una storia stolidissima. Ma evidentemente mi era accaduto come con il signor Pipino. Tu leggi da piccolo una storia
qualsiasi, poi la fai crescere nella memoria, la
trasformi, la sublimi, e puoi eleggere a mito
una vicenda priva d'ogni sugo. In effetti ciò
che aveva evidentemente fecondato la mia
memoria sopita non era stata la storia in sé,
ma il titolo. Un'espressione come la misteriosa
amma mi aveva ammaliato, per non dire del
nome dolcissimo di Loana, anche se in verità
era una piccola squinzia capricciosa travestita
da bajadera. Avevo vissuto per tutti gli anni
della mia infanzia - e forse anche dopo - coltivando non una immagine bensì un suono.
Scordata la Loana storica , avevo continuato
a inseguire l'aura orale di altre amme misteriose. E anni dopo, a memoria sconvolta,
avevo riattivato il nome di una amma per
de nire il riverbero di delizie dimenticate.
La nebbia stava sempre e ancora dentro di
me, perforata a tratti dall'eco di un titolo.

se nikdy necht¥li objektu svých chlípných
choutek zmocnit, znásilnit ho, uv¥znit jej ve
svém harému £i se s ním t¥lesn¥ spojit. Cht¥li
s ním vºdy uzav°ít svazek manºelský. Protestantské pokrytectví americké provenience,
nebo p°ehnaná cudnost uloºená italským p°ekladatel·m katolickou vládou svád¥jící urputnou demogra ckou bitvu?
Abych se vrátil k Loan¥, potom následovala
celá °ada záv¥re£ných katastrof, tajemný plamen navºdy zhasl a na²i protagonisté m¥li
s nesmrtelností utrum, takºe se vlastn¥ v·bec
nemuseli trmácet aº tam, i proto, ºe nakonec
se zdálo, jako by jim na ztrát¥ plamene nijak
zvlá²´ nezáleºelo, a to p°itom podnikli celou
tu ²trapáci, jen aby ho na²li. Ale je moºné,
ºe prost¥ jen do²ly stránky, co m¥li auto°i
k dispozici, p°íb¥h n¥jak skon£it musel a oni
si uº nepamatovali, jak a pro£ vlastn¥ za£al.
Zkrátka a dob°e, úpln¥ bezduchý p°íb¥h.
Ale o£ividn¥ se mi stalo n¥co podobného jako
s panem Pipinem. ƒlov¥k si jako malý p°e£te n¥jaký triviální p°íb¥h a ten pak v jeho
vzpomínkách roste, m¥ní se, sublimuje, a £lov¥k m·ºe pový²it na mýtus n¥jakou bezkrevnou p°íhodu. To, co ve skute£nosti evidentn¥
oplodnilo mou klímající pam¥´, nebyl p°íb¥h
sám o sob¥, ale jeho název. Výraz jako tajemný
plamen m¥ o£aroval, a to nemluvím o líbezném jmén¥ Loana, i kdyº to ve skute£nosti
byla malá rozmarná koketa p°evle£ená za bajadéru. Po v²echna ta léta svého d¥tství
a moºná i pozd¥ji jsem v sob¥ nep¥stoval
obraz, nýbrº zvuk. Poté co jsem zapomn¥l
na historickou Loanu, honil jsem se dál za
slovní aurou jiných tajemných plamen·. A po
mnoha letech jsem s pam¥tí naruby zaktivoval jméno jednoho plamenu, abych de noval
pablesky zapomenutých slastí. Mlha ve mn¥
stále z·stávala, místy protrºená ozv¥nou jednoho názvu.
Kniha vyjde v tomto roce v nakladatelství Argo.
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CESARE PAVESE
Cesare Pavese
Z pohledu literární teorie je deník pozoruhodným útvarem, protoºe balancuje mezi intimitou a publicitou.
Snad nikdo si nepí²e deník bez my²lenky na toho, kdo jej bude £íst, zárove¬ v²ak deník umoº¬uje
zaznamenat plynutí ºivota a my²lení bez nároku na logickou spojitost tu nahrazuje síla proºitku a
jeho reflexe. Deníkové záznamy Cesara Paveseho pat°í v tomto ohledu k výborným p°edstavitel·m tohoto
,,pseudoºánru``.

Spisovatel, básník a p°ekladatel Cesare Pavese ºil v letech 1908-1950.
Mezi jeho hlavní díla pat°í Il Compagno (1947), Tra Donne Sole (1948,
£esky P°ítelkyn¥ in P°ítelkyn¥; „ábel
na kopcích, 1965) a La luna e i falò
(1950, £esky M¥síc a ohn¥, 1960). Zpo£átku inklinoval k italskému fa²ismu,
na n¥mº oce¬oval p°edev²ím sociální
rozm¥r. Do d¥jin italské literatury
se zapsal i svými p°eklady z americké literatury, jeho samotného pak
velmi ovlivnil styl Hermana Melvilla.
V roce 1950 po neúsp¥²ích v osobním ºivot¥ a pod vlivem politického
klimatu v Itálii spáchal sebevraºdu.
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Il mestiere di vivere
1937

•emeslo ºivota
1937

Cesare Pavese

p°eloºila Kate°ina Vin²ová

8 genn.
Gli sbagli sono sempre iniziali.
13 genn.
I Vecchi i e i Giovani è un romanzo sbagliato perchè, farcito di antefatti e spiegazioni
sociali e politiche cha dovrebbero farne un
poema morale di idee in organismo e sviluppo drammatico, si frantuma invece in gure
che hanno per legge interiore la solitudine
e concludono ognuna con la logica della
sollitudine alla pazzia, all'inebetimento, al
suicidio o alla morte senza eroismo. Tutte
sono deformate in un ticchio, in un abito interiore, cha tende a esprimersi o in monologo
o in macchiettata.
Manca al racconto un ritmo di alternanze di
prosa stesa e di dialogo; e non c'è la forma della
solitudine se non per ciascun personaggio in
separata sede; manca l'epopea deI mondo di
solitari. Anche, ogni personaggio separato, è
dall'esterno costruito di antefatti, di analisi,
di uscite, che non hanno un ritmo; si sente
che l'autore butta giù con calcolo logico molta
roba a giusti care i momenti in cui il solitario
culmina e s'esprime, talvolta molto ef cacemente. La prova dell'essenziale composizione
a freddo è lo stile, lucido, vitreo, anche se
ogni tanto si colora di passionali scatti. Sono
calcolati, ragionati, anche questi.

8. ledna
Chyby se d¥lají vºdy na za£átku.
13. ledna
Sta°í a mladí je nepovedený román, je sice
naditý minulými událostmi a sociáln¥ politickými výklady, které by z n¥ho m¥ly ud¥lat
morální epos my²lenek dramatického organismu a vývoje, jenomºe se rozdrobí na postavy, jejichº vnit°ní zákonitostí je samota a
z nichº kaºdá jak vyºaduje logika samoty
skon£í v ²ílenství, otupení nebo sebevraºdou
£i nehrdinskou smrtí. V²echny jsou deformovány n¥jakým zlozvykem, vnit°ním ustrojením, které je vede, aby se vyjad°ovaly bu¤
monologem, nebo pitvo°ením.
Románu chybí rytmus st°ídání mezi vypráv¥ním a dialogem; a forma samoty je tady jen
u kaºdé jednotlivé postavy pojímané odd¥len¥; chybí tu epopej sv¥ta samotá°·. A kaºdá
jednotlivá postava je také dotvá°ena zvn¥j²ku
p°edchozími událostmi, analýzami a post°ehy,
které nemají rytmus; je znát, ºe autor s vypo£ítavou logikou p°edhazuje spoustu v¥cí, aby
zd·vodnil momenty, kdy osam¥lost vrcholí a
je jí dán pr·chod, ob£as velmi ú£inn¥.
Kompozice je v zásad¥ vytvo°ena s chladným odstupem, coº dokládá jasný, pr·zra£ný
styl, t°ebaºe £as od £asu zbarvený vá²nivými
vzplanutími. I ta jsou vypo£ítaná, zám¥rná.

17 genn.
Quanto più un uomo s'impaccia in una passione, tanto più casi di per sé indifferentí gli
risultano a dolore; deludendo appunto per la
loro indifferenza la sua vidità protesa. Un
ambizioso soffrirà per la mancata protesta
di riconoscimento da parte di un celebre; il
quale inferirà a un evangelico ricercandone
le conversazione scrupuli di tentazione; che
a loro volta faranno dispetto a un individualista, asselendolo suo malgrado. L'invidia,
ambizione rovesciata, sta alla base di ogni
angustia sofferta. Non si può tollerare che
una cosa avvenga indifferentemente, per caso, fuori della nostra impronta. Qualunque
genere di fervore porta con sé la tendenza a
sentire una prestabilita legge nella vita, che
punisce chi abusi o trascuri iI fervore stesso.
Uno stato di passione fosse anche I'ebbrezza
dell'assoluta autodeterminazione talmente
organa e anima l'universo, che ogni rovescio
appare poi portato da una rottura del vitale
equilibrio di quella diffusa passione, che così
si difende come un corpo vivente. E secondo
il temperamento parrà di aver abusato o d'esser stato Inferiore: comunque ci si sentirà
organicamente puniti dalla legge della passione stessa e dell'universo. Che è quanto dire
che ogni fervore porta con sé un superstizioso
convincimento di aver da fare i conti con la
stessa logica delle cose. Persino il fervore del
miscredente nella trascendenza di una legge.
28 genn.
Qualunque sventura, o ci si è sbagliati e non
è una sventura, o nasce da una nostra insuf cienza colpevole. E siccome sbagliarci è
colpa nostra, così di qualunque sventura non
dobbiamo incolpare altri che noi. E adesso
consòlati.
18 giugno
1 Marmaglia Prete Discorsi (Pomeriggio)
2 In fuga Strada Fischio (Crepuscolo)
3 Inchiesta Prete in preghiera
4 Donna e lui (Notte alta).

17. ledna
ƒím víc £lov¥k zab°edne do n¥jaké vá²n¥,
tím víc se pro n¥j události, samy o sob¥
nevýznamné, stávají bolestné; svou lhostejností zklamou jeho vst°ícnou dychtivost. Ctiºádostivec bude trp¥t, ºe ho neuznává nikdo
slavný; slavný £lov¥k zas vyvolá vý£itky sv¥domí v £lov¥ku evangelickém, který je pocítí
kv·li poku²ení s ním pohovo°it; takové vý£itky naopak roz£ílí individualistu, kdyº ho
proti jeho v·li p°epadnou. Závist, ctiºádost
naruby, je u zrodu kaºdé protrp¥né tísn¥.
Nelze p°ipustit, aby k n¥£emu docházelo lhostejn¥, náhodou, bez na²eho otisku.
Kaºdý druh vroucího zanícení vyvolává dojem jakéhosi p°edem daného zákona, který
trestá toho, kdo tohoto zanícení zneuºívá
nebo o n¥ nedbá. Stav vá²n¥ t°eba i opojení
naprostým sebeur£ením natolik °ídí sv¥t
a vdechuje mu ºivot, ºe kaºdý zvrat v n¥m
jako by vznikal z poru²ené ºivotní rovnováhy
této univerzální vá²n¥, která se takto brání
jako ºivý organismus. A podle povahy se bude
zdát, ºe jí £lov¥k bu¤ uºíval p°es míru, nebo
jí nebyl na vý²i: v kaºdém p°ípad¥ si bude
p°ipadat organicky potrestán zákonem vá²n¥
samé a zákonem vesmíru.
V podstat¥ to znamená, ºe kaºdé vroucí zanícení p°iná²í pov¥r£ivé p°esv¥d£ení, ºe si to
máme vy°ídit se samou logikou v¥cí. Dokonce
i zanícená víra nev¥°ícího v transcendenci
zákona.
28. ledna
Se sm·lou se to má tak, ºe se bu¤ mýlíme
a není to sm·la, nebo ji zavinila na²e neschopnost. A jelikoº chyba je na na²í stran¥,
nezbývá neº z ve²keré sm·ly obvi¬ovat jen
sebe sama. A to ti má být út¥chou.

Kate°ina Vin²ová se narodila v Praze
roku 1948. V letech 1968 73 studovala
na Univerzit¥ 17. listopadu v Praze
francouz²tinu a n¥m£inu, doktorát
jí byl ud¥len roku 1984 na FF UK.
V letech 1973 87 byla p°ekladatelkou
a tlumo£nicí ve svobodném povolání, pozd¥ji, v letech 1987 91, pracovala jako redaktorka v nakladatelství
Práce. Od roku 1991 je op¥t p°ekladatelkou ve svobodném povolání. P°ekládá francouzskou a italskou beletrii, p°edev²ím sou£asnou prozaickou
a esejistickou tvorbu. Dále p°eloºila
°adu hraných lm· (nap°. adaptaci
Proustova Hledání ztraceného £asu.
ƒas znovu nalezený) a °adu Asterix.
Za p°eklad knihy Georgese Pereca šivot návod k pouºití obdrºela Cenu
Josefa Jungmanna za rok 1998. P°eloºila dále nap°. Bonaviriho, Buzzatiho,
Camuse, Duranta, Merleho, Nervala
nebo Tamarovou.

18. £ervna
1. Sebranka Kn¥z Hovory (Odpoledne)
2. Na út¥ku Silnice Hvizd (Soumrak)
3. Vy²et°ování Kn¥z na modlitbách
4. šena a on (Hluboká noc)
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5 (Mattino) Vestizione Ritorno

5. (Ráno) Oblékání Návrat

IL 4 LUGLIO È RITORNATA TINA
3 agosto
Una donna che non sia una stupida, presto
o tardi, incontra un rottame umano e si pro
a salvarlo. Qualche volta ci riesce. Ma una
donna che non sia una stupida, presto o tardi
trova un uomo sano e lo riduce a rottame. Ci
riesce sempre.
27 sett.
La ragione perchè le donne sono sempre state
amare come la morte , sentine di vizi, perde, Dalile, ecc. è in fondo soltanto questa:
l'uomo eiacula sempre se non è eunuco
con qualunque donna, mentre loro giungono raramente al piacere liberatore e non con
tutti e sovente non con l'adorato proprio
perchè adorato e se ci giugono una volta non
sognano più altro. Per la smania legittima
di quel piacere sono pronte a commettere
qualunque iniquità. Sono costrette a commetterla. È il tragico fondamentale della vita, e
quell' uomo che eiacula troppo rapidamente,
sarebbe meglio non fosse mai nato. È un
difetto per cui vale Ia pena di uccidersi.
(29-reso Stendhal)
30 sett.
Le uniche donne che vale Ia pena di sposare,
sono quelle che non a si può dare a sposare.
Ma questa è la più atroce: l'arte della vita
consiste nel nascondere ella persone più care
Ia propria gioia di esser con loro, altrimenti si
pèrdono.
12 ott.
Che in amore chiodo cacci chiodo, sarà vero
per le donne, per le quali il problema, è
appunto come trovare un altro chiodo da
ccarsi in cavità, ma per gli uomini che di
chiodo non ne hanno che uno, è meno vero.
31 ottobre
Si cessa di essere giovani quando si capisce
che dire un dolore lascia il tempo che trova.
6 nov.
Il maggiore nonno del suicida è non d'uccidersi ma di pensarci e non farlo. Niente è più

4. ƒERVENCE SE VRÁTILA TINA
3. srpna
šena, která není hloupá, potká d°íve nebo
pozd¥ji lidskou trosku a pokusí se ji zachránit.
N¥kdy se jí to poda°í. Ov²em ºena, která není
hloupá, potká d°íve nebo pozd¥ji zdravého
muºe a ud¥lá z n¥j trosku. To se jí poda°í
vºdycky.
27. zá°í
D·vod, pro£ jsou ºeny odjakºiva ho°ké jako
smrt , samá ne°est, proradnost Dalily atd., je
v zásad¥ jen tento: muº pokud není eunuch
s kaºdou ºenou ejakuluje, kdeºto ºeny dospívají k osvobozující rozko²i jen vzácn¥ a ne
s kaºdým a £asto ne se svým milovaným
práv¥ proto, ºe je milován , ale jakmile k ní
jednou dosp¥jí, uº o ni£em jiném nesní. Ze své
oprávn¥né touhy po rozko²i jsou schopny
páchat nepravosti. Jsou nuceny je páchat. To je
základní tragédie ºivota, a muº, který ejakuluje p°íli² brzy, se rad¥ji nikdy nem¥l narodit.
Je to vada, pro kterou má smysl se zabít.
(29. vrácen Stendhal)
30. zá°í
Jediné ºeny, s nimiº má cenu se oºenit, jsou ty,
s nimiº si £lov¥k nem·ºe troufnout se oºenit.
Tohle je ale nejstra²n¥j²í: um¥ní ºivota spo£ívá v tom, ºe £lov¥k musí svým nejdraº²ím
skrývat radost z toho, ºe je s nimi, jinak je
ztratí.
12. °íjna
še se v lásce vyráºí klín klínem platí moºná
o ºenách, pro které je problém práv¥ v tom
najít dal²í klín, kterým by se vyrazil ten p°edchozí, ale pro muºe, kte°í mají jen jeden klín
na vyráºení, to tak neplatí.
31. °íjna
ƒlov¥k p°estane být mladý, kdyº pochopí, ºe
sv¥°ená bolest z·stává nadále stejná.
6. listopadu
Nejv¥t²í chybou sebevraha není zabít se, ale
pomý²let na to a neud¥lat to. Není nic podlej-

abbietto dello stato di disintegrazione orale
cui porta l'idea-l'abitudine dell'idea del suicidio. Responsabilità, coscienza, forza, tutto
galleggia alla deriva su quel mare morto, e
affonda e riaf ora futilmente, a ludibrio d'ogni stimolo. Il vero raté non è quello che non
riesce nelle grandi cose chi mai c'è riuscito?
ma nelle piccole. Non arrivare a farsi una
casa, non conservare un amico, non contentare una donna: non guadagnarsi la vita come
chiunque. Questo è il raté più tríste.
9 nov.
La ripetizione nelle nuove poesie non ha una
regione musicale ma costrutiva. Osservare
come le frasi-chiave in esse sono sempre al
presente, e le altre vi convergono anche se al
passato. Voglio dire che mi succede in queste
poesie di afferare une realtà attuale, non
narrativa ma evocativa, dove accade gualcosa a
un'immagine, accade ora, in quanto l'immagine
viene ora elaborata dal pensiero e veduta agire
e affondare le sue radici nella realtà.
La parola o frase ripetuta non è altro che
il nerbo di quest'immagine, costruito da cima
a fondo come un'impalcatura, il perno per
cui la fantasia gira su se stessa e si sostiene
appunto come un giroscopio che esiste solo
nel presente, in azione , e poi cade e diventa un
ferro qualunque.
13 nov.
Ai piccoli grandi uomini giunge sempre un
momento in cui gli fanno pagare la grandezza dicendogli: Sei grande, ma appunto per
questo non mi arrischio ad af darti la mia
vita . Un uomo non rimpiange per amore
chi l'abbia tradito, ma per avvilimento di non
avere meritato la iducia.
16 nov.
Non è già chiaro tutto il suo destino in un
bimbo di tre anni che, mentre lo vestono,
pensa inquieto come farà a vestrisi da grande,
lui che non sa?
Per possedere qualcosa o qualcuno, occorre
non abbandonarglisi, non perderci dietro la
testa, restargli insomma superiore. Ma è legge

²ího neº stav morálního rozkladu, do n¥hoº
p°ivádí my²lenka p°ivyknutí my²lence na
sebevraºdu. Odpov¥dnost, sv¥domí, síla, to
v²e odplouvá, uná²eno na vlnách onoho mrtvého mo°e, a mizí a zase se nicotn¥ vyno°uje,
na výsm¥ch jakémukoli podn¥tu.
Pravý raté není ten, kdo neusp¥je ve velkých v¥cech kdo v nich kdy usp¥l? , ale
v malých. Nedokázat si za°ídit domov, neuchovat si p°ítele, neuspokojit ºenu: nevyd¥lat
si na ºivobytí jako kaºdý jiný. To je ten nejsmutn¥j²í zkrachovalec.
9. listopadu
Opakování se v mých nových básních nevyskytuje kv·li hudebnosti, ale z konstruk£ních
d·vod·. Klí£ové v¥ty v nich jsou vºdy, a to je
d·leºité, v p°ítomném £ase, a ostatní, t°ebaºe
jsou v £ase minulém, k n¥mu sm¥°ují. U takových básní totiº obvykle uchopím n¥jakou
sou£asnou realitu, nikoli narativní, ale evoka£ní, kde se n¥co d¥je s jistým obrazem, a d¥je
se to nyní, nebo´ obraz vypracovala my²lenka
nyní a je vid¥t, jak jedná a zapou²tí ko°eny
v realit¥.
Opakované slovo nebo opakovaná v¥ta nejsou nic jiného neº nerv tohoto obrazu, budovány od základu jako le²ení, £ep, díky n¥muº
se fantazie otá£í kolem dokola a setrvává jako
gyroskop, který existuje pouze v p°ítomnosti,
v akci, a pak se zhroutí a je z n¥j jen kus ºeleza.
13. listopadu
Pro malé velké lidi nastane vºdycky moment,
kdy jsou nuceni za svou velikost zaplatit,
protoºe jim °eknou: Jsi velký, a práv¥ proto
si netroufnu sv¥°it ti sv·j ºivot.
Nad zradou ºeny neplá£e muº z lásky, ale
z poko°ení, ºe si nezaslouºil její d·v¥ru.
16. listopadu
Není snad jasné, jaký osud £eká t°íleté dít¥,
které oblékají a ono myslí znepokojen¥ na to,
jak se bude samo oblékat, aº vyroste, kdyº to
neumí?
Aby £lov¥k n¥co nebo n¥koho vlastnil, nesmí se poddat, nesmí ztratit hlavu, musí
zkrátka z·stat nad tím. Ale zákon ºivota je
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della vita che si gode solamente ciò in cui ci
si abbandona. Erano in gamba gli inventori
dell'amore di Dio: altro che insieme si possieda
e si goda, non esiste.
17 nov.
Ogni donna desidera avidamente un amico,
con cui con darsi e riempire il vuoto delle
ore in cui il terzo è Iontano; esige che quest'amico non le disturbi il suo amore; s'irrita se le
chiede qualcosa che interferisca col suo amore: ma che l'amico si raccolga in sé e castighi
i propri sguardi e le proprie parole all' unico
scopo di non più soffrire di quel desiderio e
subito la donna ogni donna rimette fuori
sguardi, unghie e parole per saperlo e vederlo
soffrire. E lo fa senz' accorgersene.
E sopratutto ricordarsi che far poesie è
come far l'amore: non si saprà mai se la
propria gioia è condivisa. È incredibile che
Ia donna adorata venga a dire che i suoi
giorni sono vuoti e tormentosi ma che di
noi non vuole saperne. II compenso di aver
canto sofferto è che poi si muove come cani.
I grandi poeti son rari come i grandi amanti.
Non bastano le velleità, le furie e i sogni; ci
vuole il meglio: i coglioni duri. Che si chiama
altresí I'occhio olimpico.
20 nov.
Tuto quanto potevo concedere alle poesia
pura risuhe dalla uni cazione estatica d'ogni
poesia nell'attimo contemplativo. L'oratoria
manca, mancando il pensier tramato. Tutto si
risolverà in un'illuminazione accesa dai vari
pensieri e dalle sensazioni intrecciate. L'immagine racconto era questo. Soltanto, era un
racconto fatto da un solo verbo (: Uccise
Fumò Bevve Godette ecc.). Il problema
è come uscire dalla semplice proposizione e
scrivere dei periodi. Sarà come per il romanzo attuale? Ai fatti concatenati sostituire il
paesaggio interiore? Tornare alla idea di dare
il pensiero in movimento?
Il più ordinario e banale modo di raccontare
il pensare è di impiantare una gura che va
costruendosi col proprio passato e avenire.
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takový, ºe se £lov¥k opravdu t¥²í jen z toho,
£emu se poddá. Ti, co vymysleli lásku Boºí,
byli mazaní: nic jiného, co lze vlastnit a zárove¬ se z toho t¥²it, neexistuje.
17. listopadu
Kaºdá ºena dychtiv¥ touºí po p°íteli, kterému by se mohla sv¥°ovat a vypl¬ovat s ním
prázdné hodiny, kdy je ten t°etí pry£; poºaduje, aby tento p°ítel neru²il její lásku; podráºdí ji, pokud ji poºádá o n¥co, co se s její
láskou k°íºí: ale sta£í, aby se p°ítel uzav°el do
sebe a trestal se za své pohledy a za svá slova,
jen aby uº netrp¥l tou touhou, v tu chvíli ºena
kaºdá znovu vyrukuje s pohledy, drápky
a slovy, aby ho vid¥la trp¥t a v¥d¥la, ºe trpí.
A d¥lá to, aniº si to uv¥domuje.
A p°edev²ím si uv¥domit, ºe psát básn¥ je
jako se milovat: £lov¥k se nikdy nedozví, zda
je jeho radost sdílena.
Je neuv¥°itelné, ºe zboº¬ovaná ºena dokáºe prohlásit, ºe její dny jsou prázdné a
trýznivé, ale o nás ºe nechce ani sly²et.
Odm¥nou za to, ºe £lov¥k tolik trp¥l, je, ºe
um°e jako pes.
Velcí básníci jsou vzácní jako velcí milenci.
Nesta£í choutky, b¥sy a sny; je zapot°ebí víc:
mít po°ádného ptáka. Také se tomu °íká bohorovný pohled.
20. listopadu
V²e, co jsem u ryzí poezie mohl p°ipustit, vyplývá z nad²eného sjednocení kaºdé
básn¥ v okamºiku rozjímání. Chybí-li propracovaná my²lenka, nedostává se vý°e£nosti.
V²e nakonec vy°e²í osvícení zaºehnuté r·znými, navzájem propletenými my²lenkami a
pocity. Takový byl obraz-vypráv¥ní. Jenomºe
to bylo jedno vypráv¥ní tvo°ené jediným slovesem (: Zabil Kou°il Pil Uºíval si atd.).
Problém je, jak se dostat z oby£ejné v¥ty a
psát v souv¥tích.
še by to bylo jako u sou£asného románu?
Navzájem propojená fakta nahradit vnit°ní
krajinou? Vrátit se k nápadu p°edávat my²lenku v pohybu?
Nejoby£ejn¥j²í a nejot°epan¥j²í zp·sob, jak
vypráv¥t zp·sob my²lení, je vystihnout postavu,

II vecchietto di Semplicità. II dio-uomo di
Mito. La puttana della P. Contadina. Il metodo di queste poesie è un compromesso tra
la posizione del personaggio e la logica fantastica della materia che li costruisce. Non
racconto soltanto la loro essenza e non racconto soltanto il mio fantasticare. È sempre
ambiguo se essi pensino o io li pensi. M'interessano insieme le loro esperienze e la mia
logica fantastica. Ma siamo chiari: la mia
logica è un mezzo, un modo d'essere delle
loro esperienze. La scoperta di rapporti che
è essa stessa argomento del mio raccontare
parrebbe quindi una chimera.
Siamo chiari: at the back of my head io non
tollero che l'argomento sia la scoperta dei
rapporti. Nemmeno nell'estasi il mezzo non
è il ne. In pratica nessuno può raccontare il
suo stile: Io stile è per de nizione cosa che si
adopera a un ne.
Dove lo stile diventi esso un ne, diverrà
qualcosa di oggetivo, una situazione, che non
si vede perchè debba avere maggior dignità
di un qualunque altro mondo narrativo.
Del cugino dei Mari del Sud dicevo che faceva
una cosa e un'altra, mentre della puttana
contadina dico che le ritorna nel mattino,
suggerito dall'ambiente (odori, sole, membra,
letto), il complesso dell'infanzia e a questo
pro, proposito si pensa il sentenzioso nale.
Anche dell'eremita del Primo Paesaggio dicevo che faceva una cosa e un'altra e Ia novità
sui Mari era che questi fatti avevao rapporti
fantastici oggettivi. Con I'io di Gente Spaesata
soltanto comincio a dire che si pensa un complesso fantastico, e questo pensare è materia
del racconto.
Nasce quindi dall'io personaggio I'immagine-raconto (Cfr. anzi l'io fancicullo dei
Mari che nel suo poco è già persona di cu
si dice meno quello che fa che non ciò che
pensa). Questo è il punto: l'io nascosto del
Dia Caprone, l'io di Mania di.Solitudine, I'io
di Pensieri di Dina lo confermano: l'io che
racconta il suo pensare ha creato il metodo
delle successive poesie in terza persona dove

která se vyvíjí svou minulostí a budoucností.
Sta°ec z Prostoty. B·h-muº z Mythu. D¥vka
z Venkovské d¥vky. Metodou t¥chto básní je
kompromis mezi stanoviskem postavy a imaginativní logikou látky, která je konstruuje.
Nevyprávím jen jejich esenci a nelí£ím jen
své fantazírování. Otázka, zda myslí oni, nebo
je myslím já, je vºdy dvojzna£ná. Jejich zku²enosti i má imaginativní logika m¥ zajímají
zárove¬. Ale °ekn¥me si to jasn¥: moje logika
je prost°edek, zp·sob bytí jejich zku²eností.
Ono odhalení vztah·, které je samo o sob¥
nám¥tem mého vypráv¥ní , by tedy vypadalo
jako chiméra.
•ekn¥me si to jasn¥: at the back of my head
nestrpím, aby nám¥tem bylo odhalení vztah·.
Ani v extázi není prost°edek ú£elem. Ve skute£nosti nem·ºe nikdo vypráv¥t sv·j styl:
styl je z de nice v¥c uºívaná za jistým ú£elem. Tam, kde je styl sám o sob¥ ú£elem, stává
se £ímsi objektivním, situací, a nechápu, pro£
by m¥l mít v¥t²í d·leºitost neº jakýkoli jiný
narativní sv¥t.
O bratranci z Jiºních mo°í jsem °íkal, ºe d¥lal
to £i ono, kdeºto o venkovské d¥vce °íkám, ºe
jí ráno svou atmosférou (v·ní, sluncem, údy,
postelí) p°ipomene d¥tství, a v této souvislosti
vzpome¬me na sentenciózní nále.
Také o poustevníkovi z První krajiny jsem °íkal, ºe d¥lá to a ono, a novinkou oproti Mo°ím
bylo, ºe tyto jevy m¥ly objektivn¥ imaginativní vztahy. Teprve s já ve Vyko°en¥ných lidech za£ínám °íkat, ºe se vymý²lí imaginativní
celek, a toto vymý²lení je látkou vypráv¥ní.
Z tohoto já postavy se tedy rodí obrazvypráv¥ní (srv. p°edev²ím já dít¥ v Mo°ích,
které je ve své nepatrnosti uº osobností, u níº
se ani tak nemluví o tom, co d¥lá, jako spí²
o tom, co si myslí). V tom to práv¥ je: skryté
já v Bohu-kozlovi, já ve Vá²nivé touze být sám,
já v Dininých my²lenkách to potvrzují: já lí£ící
své my²lenky vytvo°ilo metodu pro následné
básn¥ v t°etí osob¥, kdy nám¥tem jiº není, co
postava d¥lá, nýbrº co si myslí. Od nyn¥j²ka
bude báse¬ o postav¥ vypovídat imaginativní
celek, který jí je niterný. A ºe se od poustev-
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I'argomento non è più ciò che il personaggio
fa, ma ciò che pensa. La poesia d'ora in poi
dice del personaggio il complesso fantastico
a lui interiore. E che il secco pensare sia
diventato dall'eremita in poi lussureggiare di
sensazioni non ha importanza speci ca.
Sbagliavo nel Mestiere del Poeta affermando
che con I'eremita ho fatto argomento dal racconto l'immagine: con l'eremita ho Ia prima
volta goduto di sensazioni e loro rapporti,
però l'argomento erano ancora i fatti.
Così, intravisto il momento evolutivo, è
chiaro perchè mi paresse di dover parlare di
un compromesso. Se l'immagine-racconto è
nata empiricamente dalla situazione di un io
che racconta i suoi fatti sotto forma di pensieri ( = immagini), le poesie oggettive, in
terza persona, sono una ordinaria trasposizione in terza persona della secolare tecnica
introspettiva. Per accorta o trasecolante che
sia l'evocazione dei vari complessi fantastici
(le immagini-racconto) ecco che si chiarisce
come il soggetto non sia il processo logícofantastico di una mente, ma sempre ancora ciò
che quella mente pensa e sente. Non Io stile, m il
contenuto. Che è conclusione tanto ordinaria,
da sembrare stupida.
Siamo chiarissimi: per ottenere un vero
racconto del pensare dovrei evocare il complesso interiore di un tale che medita sopra i
propri modi di pensare. E non pare un grande
soggetto.
La verità del motto Rinunciare alle terra e
la terra vi sarà data per soprammercato consiste in ciò: che, avendo rinunciato a tutto,
giganteggiano le piccole cose che ancora ci restano. E un modo, insomma, di estrarre il sugo
dalle minime cose solitamente trascurate.
E poi c'è questo: per gli altri il valore delle
cose che essi stessi ci negano, è segnato in
gran parte dalla nostra avidità di possederle.
Che noi guardiamo da un'altra parte, e subito
i proprietari delle cose se le vedranno invilire
tra le mani, e ce le tireranno dietro.
Questo per la sapienza mondana. Ma siccome la sentenza vuole avere un riferimento
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níka dál ze suchého my²lení staly p°ebujelé
city, není nijak zvlá²´ d·leºité.
V •emesle básníka jsem se mýlil, kdyº jsem
tvrdil, ºe jsem poustevníkem u£inil obraz
nám¥tem vypráv¥ní: poustevníkem jsem se
poprvé t¥²il z pocit· a jejich vztah·, av²ak
nám¥tem byly je²t¥ události.
Poté, co jsme uº nazna£ili vývojový moment, je jasné, pro£ jsem se domníval, ºe musím mluvit o kompromisu. Pokud se obraz-vypráv¥ní zrodil empiricky ze situace, kdy
já vypráví o tom, co se mu d¥je, ve form¥
my²lenek (= obraz·), pak objektivní básn¥,
ve t°etí osob¥, jsou b¥ºným p°evodem odv¥ké sebepozorovací techniky do t°etí osoby.
A´ je evokace r·zných imaginativních celk·
(obraz·-vypráv¥ní) sebechyt°ej²í nebo budící
úºas, objas¬uje, jak je moºné, ºe subjekt není
logicko-imaginativním procesem ducha, ale stále
je²t¥ tím, co tento duch myslí a cítí. Ne styl, ale
obsah. Coº je záv¥r tak ot°epaný, ºe se zdá
hloupý.
•ekn¥me si to zcela jasn¥: abych dosáhl
opravdového p°evypráv¥ného my²lení, musel
bych nastínit niterný celek toho, kdo nad
svými zp·soby my²lení medituje. A to nevypadá jako velký syºet.
Pravdivost výroku Vzdejte se zem¥ a zem¥
vám bude p°idána návdavkem spo£ívá v tomto: kdyº se £lov¥k vzdá v²eho, drobnosti, které
mu je²t¥ zbývají, nabudou obrovských rozm¥r·. Je to prost¥ zp·sob, jak vyt¥ºit podstatu
z minimálních, obvykle opomíjených v¥cí.
A pak je tu je²t¥ tohle: pro ostatní se hodnota v¥cí, jeº nám sami upírají, m¥°í z velké
£ásti na²í dychtivostí je vlastnit. Sta£í odvrátit
pohled, a uº majitel·m klesá jejich cena pod
rukama a budou nás jimi zavalovat.
To se týká sv¥tské moudrosti. Ale jelikoº
výrok chce mít mystický odkaz, dopadá to
pro mysticismus velmi ²patn¥. še by i B·h
reguloval hodnoty svých výtvor· podle toho,
zda si je p°ejeme, nebo ne? B·h s komplexem
mén¥cennosti: kdo by to byl °ekl?

mistico, ne consegue molto male per il misticismo. Che anche Dio faccia il valore delle
sue creazioni secondo che noi le desideriamo
o meno? Un Dio col complesso d'inferiorità:
chi l'avrebbe mai detto?
21 nov.
Se è vero che ci si abitua al dolore, come mai
con l' andar degli anni si soffre sempre di più?
No, non sono pazzi questa gente che si
diverte, che gode, che viaggia, che fotte, che
combatte non sono pazzi, tanto è vero che
vorremmo farlo anche noi.
Se in tutte le cose il martellemento trionfa,
perchè non anche in questa?
Pensare che quel corpo ha pure un pensiero, un risveglio, un riposo, un languore,
una quotidiana durata, e s'io fossi quell'uomo, avrei davvero tutto questo, nella stanza
vicina o sotto gli occhi. La giornata nirebbe
in Iei: questo, questo ho perduto. E non c'è
forza umana che possa ridarmelo. E tutto questo è stato buttato senza amore. E non è un
delitto, non è un peccato, non è un nemmeno
una scorrettezza: è una cosetta che si fa, che
non rimorde, come schiacciare un moscerino.
Allegri, c'è una legge morale.
23 nov.
L'unica gioia al mondo è cominciare. È bello
vivere perchè vivere è cominciare, sempre,
ad ogni instante. Quando manca questo senso
prigione, malattia, abitudine, stupidità si
vorrebbe morire.
È per questo che quando una situazione dolorosa si riproduca identica appaia identica
nulla ne vince l'orrore.
Il principio suddetto non è poi da viveur.
Perchè c'è più abitudine nell'esperienza ad
ogni costo (cfr. il brutto viaggiare ad ogni
costo ), che nella normale rotaia accetata doverosamente e vissuta con trasporto e intelligenza. Sono convinto che c'è più abitudine
nelle avventure che in un buon matrimonio. Perchè il proprio dell'avventura è di
serbare una riserva mentale di difesa; per
cui non esistono buone avventure. È buona
quell'avventura si abbandona: il matrimonio

21. listopadu
Platí-li, ºe si £lov¥k na bolest zvykne, jak je
moºné, ºe s p°ibývajícími lety trpí £ím dál
víc?
Ne, nejsou blázni v²ichni ti lidé, kte°í se
baví, uºívají si, cestují, souloºí, bojují nejsou
blázni, vºdy´ bychom to rádi d¥lali i my.
Kdyº vytrvalé bombardování p°iná²í úsp¥ch
v tolika v¥cech, pro£ ne i v téhle?
Kdyº si pomyslím, ºe to t¥lo má také my²lení, procitání, odpo£inek, malátnost, kaºdodenní trvání, a ºe kdybych já byl tím muºem,
doopravdy bych to v²echno m¥l, ve vedlej²ím
pokoji nebo p°ed o£ima. Den by kon£il v ní:
tohle, p°esn¥ tohle jsem ztratil. A není lidské
síly, která by mi to mohla vrátit. A to v²e
bylo promarn¥no bez lásky. A není to zlo£in,
není to h°ích, dokonce to ani není n¥co nesprávného: jen drobnost, které se dopou²tí,
která nehryºe, asi jako p°iplácnout komára.
Veselme se, existuje mravní zákon.
23. listopadu
Jedinou radostí na sv¥t¥ je za£ínat. Je krásné
ºít, protoºe ºít znamená za£ínat, stále a v kaºdém okamºiku. Kdyº tenhle pocit chybí
v¥zení, nemoc, zvyk, hloupost , cht¥lo by se
um°ít.
A práv¥ proto, kdyº se n¥jaká bolestná situace zopakuje naprosto identicky zdá se
identická , nic ten d¥s nep°em·ºe. Vý²e
zmín¥ný princip v²ak není princip poºitká°e.
Je totiº víc zvyku ve zku²enosti za kaºdou
cenu (srv. o²klivé cestovat za kaºdou cenu ),
neº ve vyjeºd¥ných, náleºit¥ p°ijímaných kolejích ºitých s rozletem a inteligencí. Jsem
p°esv¥d£ený, ºe je víc zvyku v milostných
dobrodruºstvích neº v dobrém manºelství.
K milostnému dobrodruºství totiº pat°í uchovat si du²evní zásobu obrany; proto dobrá
dobrodruºství neexistují. Dobré je to dobrodruºství, jemuº se £lov¥k oddá: zkrátka man-
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insomma, magari di quelli fatti in cielo.
Chi non sente il perenne ricominciare che
vivi ca un'esistenza normale e coniugata, è
in fondo uno sciocco che, quantunque dica,
non sente nemmeno un vero ricominciare in
ogni avventura.
La lezione è sempre una sola: butttarsi a
capo tto e sapere portare la pena. È meglio
soffrire per avere osato far sul serio, che to
shrink (o to shirk?) Come nel caso del gli:
lo vuole del resto la natura, e dare indietro è
vile. Alla ne e si è visto si paga più cara.
25 nov.
La legge morale serve a non fare del male
a noi, non a risparmiarlo agli altri. La carità soltanto può dirci quan male facciamo
agendo secondo il nostro dovere. Ciò si vede non solo nei casi d'amore, ma in tutta la
vita. Ma questo sarebbe un immenso ideale:
chiedere sempre, instancabilmente, a ciascuno che cosa I'offende, lo priva, lo tortura, e
compensare, abbraciare, riaccendere. Ma a
ciascuno vuol dire a tutti, e vuol dire sempre,
e non si può. Non si può specialmente perchè
uno ameno non avrebbe questo compenso e
questo abbraccio, e quest'uno siamo noi. Perchè una cosa è certa: veder godere, anche
per opera nostra, non basta alla nostra pace.
Esempio: Ie donne insoddisfatte.
Pare un miscuglio di sacro e di profano, ma
non è. La vita comincia nel corpo.
Scrivo: T., abbi pietà. E poi?
Non dovrai mai piu prendere sul serio le
cose che non dipendono da te solo. Come
l'amore, I'amizia e la gloria. E quelle che
dipendono da te solo, importa poi molto se
le pigli o no sul serio? Chi ne saprà nulla?
Perchè, se si è soli, non c'è chi: anche l'io se
ne scompare. Sempre più bello.

ºelství, moºná n¥které z t¥ch uzav°ených
v nebi.
Ten, kdo nepoci´uje v¥£ný za£átek, který je
ºivotodárný pro normální manºelské bytí, je
v zásad¥ hlupák, a a´ si °íká, co chce, nepocítí
ani pravý za£átek kaºdého dobrodruºství.
Pou£ení je jako vºdy jen jedno: vrhat se po
hlav¥ a um¥t sná²et bolest. Je lépe trp¥t za to,
ºe jsme se opováºili ud¥lat n¥co váºn¥, neº to
shrink (nebo to shirk?). Jako v p°ípad¥ d¥tí: tak
to ostatn¥ chce p°íroda a couvnout je podlé.
Nakonec sami jsme to vid¥li £lov¥k zaplatí
dráº.
25. listopadu
Mravní zákon slouºí k tomu, abychom neubliºovali sami sob¥, ne abychom u²et°ili druhé.
Jen milosrdenství nám m·ºe °íci, nakolik ubliºujeme, jednáme-li, jak nám povinnost káºe.
Je to vid¥t nejen na p°ípadech lásky, ale v celém ºivot¥. No prosím, to by p°ece byl po°ádný ideál: neustále, neúnavn¥ se vyptávat
kaºdého, co se ho dotýká, £ím strádá, co ho
mu£í, a vynahrazovat mu to, objímat, rozn¥covat v n¥m nad¥ji. Ale kaºdého znamená
v²echny a znamená to neustále, a to nejde.
Nejde to p°edev²ím proto, ºe minimáln¥ jednomu by se té odm¥ny a toho objetí nedostalo,
a tím doty£ným bychom byli my. Jedna v¥c
je totiº jistá: vid¥t n¥koho radovat se, i kdyº
je to na²ím p°i£in¥ním, pro ná² klid nesta£í.
P°íklad: neukojené ºeny. Vypadá to jako sm¥s
posvátného a profánního, ale není. šivot za£íná v t¥le.
Pí²u: T., slituj se. A dál?
Uº nikdy nesmí² brát váºn¥ v¥ci, které
nezávisejí jen na tob¥. Jako lásku, p°átelství a
slávu.
A ty, které závisejí jen na tob¥, u t¥ch
hodn¥ záleºí na tom, zda je bere² váºn¥, nebo
ne. Kdo o tom bude co v¥d¥t? Protoºe kdyº je
£lov¥k sám, není nikoho, kdo by o tom v¥d¥l:
dokonce i já mizí. ƒím dál lépe.

Kniha vyjde v tomto roce v nakladatelství Tichá Byzanc.
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D¥jiny krásy
Umberto Eco
Umberto Eco je v dne²ním £ísle zastoupen dvakrát. Je²t¥ d°íve, neº se stal proslulým spisovatelem, byl
významným estetikem a sémiotikem. V jeho teoretických pracích se spojuje odborná znalost se schopností
psát p°ístupn¥ pro ²irokou ve°ejnost. P°íkladem takovéhoto spisu jsou jeho D¥jiny krásy, v nichº se
p°ístupnou formou pokou²í zprost°edkovat £tená°i d¥jiny jednoho pojmu. Vybrali jsme pro vás kapitolu
v¥novanou osvícenství. D·vodem byl samotný fakt, ºe Eco svým encyklopedismem, sloní pam¥tí a vírou
v lidské my²lení p°ipomíná osvícence, který se minul epochou.
Knihu p°eloºil kolektiv autor· ve sloºení Gabriela Chalupská, Veronika K°enková, Zora Obstová, Ji°í Pelán,
Anita Pelánová, Jind°ich Vacek, Kate°ina Vin²ová.
ROZUM A KRÁSA
1. Dialektika krásy
Bývá zvykem hovo°it o 18. století jako o století racionálním, d·sledném, pon¥kud chladném a
zdrºenlivém, ale na²e p°edstava toho, jak tehdej²í vkus vnímal dobové malí°ství a hudbu, je
zcela zavád¥jící. Stanley Kubrick ve lmu Barry Lyndon ukázal, jak se pod studenou slupkou
osvíceného století zmítaly prudké vá²n¥, bou°livé city, a p°edvedl muºe a ºeny jemné i kruté
zárove¬. Nevídan¥ tvrdý souboj otce se synem umístil reºisér do stodoly postavené v klasickém
palladiánském stylu: takhle bychom si z°ejm¥ m¥li 18. století p°edstavovat, století Rousseaua,
Kanta a Sada, v¥k sladkosti ºití i gilotiny, Leporella a Dona Juana, p°ebujelé krásy pozdního
baroka a rokoka a neoklasicismu.
Dalo by se °íci, ºe p°etrvávání barokní krásy v 18. století odpovídá aristokratické zálib¥
oddávat se sladkostem ºivota, kdeºto strohá neoklasická p°ísnost vyhovuje kultu rozumu,
kázn¥ a vypo£ítavosti, které jsou typické pro nastupující m¥²´anstvo. P°i pozorn¥j²ím pohledu
v²ak snadno vedle staré dvorské ²lechty post°ehneme dynami£t¥j²í a podnikavou mlad²í
²lechtu s vkusem a zvyky jiº skute£n¥ m¥²´anskými, ²lechtu modernizující a reformující, která
£te Encyklopedii a debatuje v salonech. Ov²em ani p°i pozorn¥j²ím pohledu nenalezneme mezi
nejr·zn¥j²ími vrstvami kupeckých, notá°ských a advokátských, spisovatelských, noviná°ských
a soudcovských stav· v 18. století ony rysy, které o století pozd¥ji budou charakterizovat
spole£enský typ m¥²´áka.
Této sloºité dialektice stav· a t°íd odpovídá nemén¥ sloºitá dialektika vkusu: proti pestrobarevné kráse rokoka nestojí jeden klasicismus, nýbrº n¥kolik verzí klasicismu odpovídajících
r·zným poºadavk·m, n¥kdy vzájemn¥ protich·dných. Osvícený lozof se domáhá osvobození
ducha z mlh tmá°ství, ale bez zábran podporuje absolutního panovníka a autoritá°ské vlády;
osvícený rozum má svou sv¥tlou stránku v Kantov¥ géniovi, ale i znepokojivou, temnou stránku
v krutém divadle markýze de Sade; zrovna tak je krása neoklasicismu osv¥ºující reakcí na vkus
panující za starých po°ádk· i hledáním platných, a tedy neúprosných a závazných pravidel.
2. Rigoróznost a osvobození
Je p°ízna£né, ºe inova£ní povaha klasicismu se rodí práv¥ z poºadavku po v¥t²í rigoróznosti, ºe
z pot°eby vy²²í míry v¥rnosti realit¥ dochází k p°ekonávání realismu. V 17. století, je²t¥ v dob¥
baroka, v n¥mº byly tyto tendence obsaºeny, zareagovalo divadlo na pravidlo jednoty £asu,
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místa a d¥je a ve jménu v¥t²ího sep¥tí s realitou vytvo°ilo klasickou tragédii: jak m·ºe být léta
trvající d¥j zhu²t¥n do n¥kolika málo hodin, jak se mohou do pauzy mezi jednáními sm¥stnat
roky, které pravd¥podobn¥ mezi dv¥ma událostmi ub¥hly?
Práv¥ poºadavky rigorózn¥ji pojímaného naturalismu vedou ke zhu²t¥ní dramatického £asu
a soust°ed¥ní d¥je do n¥kolika míst, k roz²í°ení prostoru pro scénickou iluzi a k zredukování d¥j·
na podstatu, aby se jevi²tní £as a £as diváka ideáln¥ shodovaly. Namísto krásy spjaté s realitou
divadla Plejády nastupuje stylizovaná krása za£len¥ná do reality násiln¥ p°izp·sobené, v níº
je £lov¥k postaven do st°edu dramatu, jeº nepot°ebuje scénicky p°ikrá²lit. U Racina je velmi
z°eteln¥ cítit sou£asnou p°ítomnost klasicismu i antiklasicismu, p°ekypující, rozbujelé a
vzne²ené krásy a krásy stylizované, kondenzované, tragické v °eckém smyslu slova.
3. Paláce a zahrady
Na první, za fale²ný pokládaný klasicismus reaguje neoklasicismus d·sledn¥j²ím naturalismem,
jak je z°eteln¥ vid¥t na p°ísnosti nových architektonických styl· p°edev²ím v Anglii. Anglická
architektura 18. století, vyzna£ující se p°edev²ím st°ídmostí a vyt°íbeným vkusem, je dokladem
rozhodného odklonu od barokní p°ebujelosti.
Anglická aristokracie a gentry nemají v·bec v úmyslu stav¥t na odiv své bohatství; p°íkaz
doby tedy zní drºet se pravidel stanovených klasickou architekturou, a p°edev²ím Palladiem.
Barokní architektura je krásná tím, jak dovede p°ekvapit, ohromit, zasko£it svou p°emírou,
p°ebujelostí, svými zak°ivenými liniemi. Racionálnímu pohledu 18. století v²ak tato krása
p°ipadá nesmyslná a vyum¥lkovaná a toto odsouzení postihne také barokní zahrady: park ve
Versailles je povaºován za negativní p°íklad, naproti tomu anglická zahrada nic nov¥ nevytvá°í,
pouze zrcadlí krásu p°írody, neokouzluje p°ebujelostí, nýbrº uklid¬uje harmonickou kompozicí
scenérie.
4. Klasicismus a neoklasicismus
V neoklasicismu se setkávají dva opa£né, ale sou£asn¥ uplat¬ované poºadavky, odpovídající
m¥²´anskému duchu: individualistická rigoróznost a vá²e¬ pro archeologii. Pozornost v¥novaná
soukromí a domovu, jako výraz individualismu typického pro moderního £lov¥ka, se konkrétn¥
projevuje hledáním a dodrºováním neúprosn¥ p°ísných norem: p°íkladem toho je d·m, který
osobn¥ navrhl Thomas Jefferson, str·jce americké revoluce a t°etí prezident Spojených stát·.
Neoklasicismus se prosadil jako kánon skute£n¥ klasické krásy, jako ideál nových Athén
ve dvojím smyslu, jako symbol klasického °eckého m¥sta a zárove¬ zt¥lesn¥ní bohyn¥
Rozumu, která zavrhla nedávnou minulost. S tím jde ruku v ruce takzvaný archeologický
neoklasicismus , který odpovídá rostoucímu zájmu 18. století o archeologické vykopávky.
V druhé polovin¥ 18. století jsou archeologické výzkumy nepochybn¥ v mód¥; promítá se do
nich vá²e¬ pro cestování do dalekých zemí, hledání exotické krásy vymykající se evropským
kánon·m. Ale samotné výzkumy, vykopávky a odkrývání z°ícenin na vysv¥tlení tohoto jevu
nesta£í: dokládá to nezájem ve°ejnosti o vykopávky v Herculaneu (1738), objeveném jen o deset
let d°íve neº Pompeje (1748), které teprve znamenaly zrod dychtivého zájmu o v²e, co je
antické a p·vodní. Mezi ob¥ma archeologickými po£iny do²lo k hluboké prom¥n¥ evropského
vkusu. Rozhodující roli sehrálo zji²t¥ní, ºe renesan£ní p°edstava o klasi£nosti se ve skute£nosti
vztahuje k dob¥ úpadku: p°i²lo se na to, ºe dosavadní klasická krása je deformací zp·sobenou
humanisty, a proto tedy byla zavrºena a vypuklo hledání pravé antiky.
Práv¥ proto se teorie krásy v druhé polovin¥ 18. století vyzna£uje novostí: p°i hledání
p·vodního stylu dochází k rozchodu s tradi£ními styly, odmítají se konven£ní nám¥ty a pózy
ve prosp¥ch v¥t²í výrazové svobody.
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Osvobození od kánon· v²ak nepoºadují jen um¥lci: podle Humea m·ºe kritik ur£ovat
pravidla vkusu jen tehdy, je-li schopen zbavit se zvyklostí a p°edsudk·, jeº zvn¥j²ku p°edur£ují
jeho úsudek. Jeho úsudek by se m¥l zakládat na vnit°ních kvalitách, jako je zdravý rozum a
nezaujatost, ale také metoda, vyt°íbenost, zku²enost.
Jak vidíme, po£ítá tento kritik s ve°ejností, u níº jsou my²lenky p°edm¥tem ob¥hu, rozprav
a také pro£ ne? trhu. ƒinnost kritika zárove¬ p°edpokládá naprosté opro²t¥ní vkusu od
klasických pravidel: tyto my²lenky, které vycházejí mimo jiné z manýrismu, vyústí u D. Humea
v estetický subjektivismus, blíºící se skepticismu (termín, kterým Hume sám neváhá ozna£it
v pozitivním smyslu svou lozo i). Humeova základní teze zní, ºe krása není v¥cem vlastní,
nýbrº ºe se utvá°í v kritikov¥ mysli, neboli v mysli diváka nezávislého na vn¥j²ích vlivech.
Význam tohoto objevu se rovná objevu subjektivní povahy t¥lesných po£itk· (teplo, zima
apod.), k n¥muº v 17. století dosp¥l v oblasti fyziky Galileo Galilei. Subjektivit¥ t¥lesného
vkusu má-li jídlo sladkou nebo ho°kou chu´, nezávisí na jeho povaze, nýbrº na chu´ových
orgánech toho, kdo je okusil odpovídá analogická subjektivita duchovního vkusu : jelikoº
neexistuje objektivní kritérium hodnocení, které by bylo v¥cem dané, m·ºe se týº p°edm¥t
jevit mému zraku jako krásný a zraku mého bliºního jako o²klivý.
5. Hrdinové, t¥la a z°íceniny
Estetika z°ícenin, která se rozvíjí v druhé polovin¥ 18. století, je také výrazem dvojakosti
neoklasické krásy. še mohou být historické z°íceniny vnímány jako krásné, je rovn¥º novinkou,
vyplývající z odporu k tradi£ní architektu°e a d·sledného hledání nových témat, nacházejících
se mimo rámec kanonických styl·.
Z tohoto hlediska je zajímavé srovnat racionální a zárove¬ melancholický pohled Diderot·v
£i Winckelmann·v na antické z°íceniny s Davidovým pohledem na probodnuté t¥lo Maratovo,
které by se ºádný malí° p°edcházející generace neodváºil zobrazit v koupelnové van¥. Pot°eba
respektovat historickou pravdu do nejmen²ího detailu v²ak pro Davida neznamená chladn¥
napodobovat p°írodu, nýbrº je výsledkem °ady protich·dných pocit·: hrdinství zavraºd¥ného
revolucioná°e povy²uje Maratovy bezvládné paºe na krédo víry v hodnoty rozumu a revoluce;
av²ak z t¥la, které je nyní bez ºivota, £i²í pocit hlubokého zármutku nad pomíjivostí ºivota a
nenávratností toho, co £as a smrt odnesly.
S podobnou dvojzna£ností se setkáme také v Diderotových a Winckelmannových rozpravách
nad troskami. Krása antických památek nabádá, ºe nesmíme zapomínat na zub £asu a na
ticho rozprostírající se nad národy, ale také posiluje víru v moºnost znovu a naprosto v¥rn¥
zrekonstruovat p·vodní podobu krásy, o níº se v minulosti soudilo, ºe je nenávratn¥ ztracena,
a proto se nesprávn¥ dávala p°ednost kráse p°írody.
Winckelmannovo úsilí obnovit jasnou a jednoduchou £istotu linií je projevem téºe hluboké
nostalgie, jakou poci´uje Rousseau nad p·vodní £istotou p°írodního £lov¥ka. Zárove¬ tu cítíme
ale také vzpouru proti prázdné p°ebujelosti rokokových staveb, které jsou vnímány jako p°íli²
vyum¥lkované, ne-li p°ímo proti p°írod¥.
6. Nové my²lenky, nové nám¥ty
Ve srovnání s renesancí a se 17. stoletím má estetická rozprava probíhající ve století osmnáctém
zna£n¥ novátorské rysy, které jí dodávají na osobitosti a niterné modernosti: a´ uº jde o vztah
mezi intelektuály a ve°ejností, prosazení dámských salon· nebo úlohu ºen a nové nám¥ty
v um¥ní.
Intelektuál i um¥lec podléhají v pr·b¥hu 18. století ve stále men²í mí°e poniºující závislosti na
mecená²ích a dobrodincích a mimo jiné také díky roz²i°ujícímu se kniºnímu pr·myslu za£ínají

L'ARTE DELLA MEMORIA

39

UMBERTO ECO
získávat ur£itou ekonomickou nezávislost. D. Defoe p°enechal kdysi práva na Robinsona Crusoa
za pouhých deset liber ²terlink·, kdeºto Hume m·ºe nyní na svých D¥jinách Anglie vyd¥lat více
neº t°i tisíce. I auto°i mén¥ známí nacházejí práci jako kompiláto°i lidových knih, jejichº prost°ednictvím se ²í°í velká politická a lozo cká témata. Ve Francii prodávají tyto knihy cestující
obchodníci: kniha se tak dostává aº do nejzaz²ích kon£in zem¥, kde nadto uº více neº polovina
obyvatelstva umí £íst. Tyto zm¥ny p°ipravují p·du pro revoluci; není náhodou, ºe krása neoklasicismu bude p°ijímaná jako symbol této události (a také následného napoleonského císa°ství),
kdeºto krása rokoková bude ztotoº¬ována s nenávid¥ným a prohnilým starým po°ádkem.
Filozof je i kritikem a sou£asn¥ i komentátorem událostí a jeho publikum, pro které mají knihy
jako nositelky my²lenek £ím dál v¥t²í význam, je mnohem po£etn¥j²í, neº býval úzký okruh
intelektuál· takzvané republiky písemnictví, u n¥hoº získávají stále v¥t²í význam prost°edky
²í°ení my²lenek. Nejznám¥j²ími kritiky doby jsou J. Addison a D. Diderot; první z nich nov¥
hodnotí imaginaci jako schopnost empiricky pojmout krásu um¥leckou i krásu p°írodní; druhý
se svým typickým eklekticismem zase zkoumá krásu jako výsledek vzájemného p·sobení
vnímavého £lov¥ka a p°írody, v rámci mnoºství p°ekvapujících vztah·, které jsou velmi pestré a
jejichº vnímáním vzniká soud o krásnu: v obou p°ípadech je propagace t¥chto my²lenek t¥sn¥
spjata s roz²í°ením tisku, jehoº Addison vyuºívá pro svého Spectatora a Diderot pro Encyklopedii.
Kniºní trh vede pochopiteln¥ k novým formám reakce i ke zklamáním. To je p°ípad
W. Hogartha: obliba cizích um¥lc· u objednavatel· z °ad anglické aristokracie ho vytla£ila
z trhu, takºe si musel vyd¥lávat na ºivobytí ilustrováním knih. Hogarthovo malí°ství a jeho
estetické teorie vyjad°ují typ krásy, který je v otev°eném protikladu s anglickou aristokratickou
klasi£ností. Svou obhajobou spletitosti, vinoucí se a vlnící se linie (která ladí s krásným ú£esem
stejn¥ jako s bystrým duchem) proti linii strnulé, odvrhuje Hogarth klasické pouto mezi krásou
a úm¥rností, podobn¥ jako to z jiného úhlu pohledu d¥lá i jeho krajan E. Burke. Hogarthovy
obrazy vyjad°ují mravou£nou, narativní krásu, která je sou£ástí literárního p°íb¥hu, bez n¥hoº
nem·ºe existovat. Krása spojená s narativním kontextem ztrácí ve²keré ideální stránky, a
protoºe nemusí brát ohledy na ºádnou dokonalost, m·ºe být vyjád°ena i zcela novými nám¥ty,
jako jsou nap°íklad výjevy se sluºebnictvem, coº je ostatn¥ téma, jeº se objevuje i u dal²ích
tv·rc·.
Nikoli náhodou je v Mozartov¥ Donu Juanovi který zárove¬ uzavírá klasické období a
zahajuje moderní v¥k postava libertina, marn¥ hledajícího ideální krásu u tisíc· dobývaných
ºen, ironicky a z odstupu pozorována sluhou Leporellem, který v²e pe£liv¥ zaznamenává
s typicky m¥²´áckým smyslem pro ú£etnictví.
7. šeny a vá²n¥
Don Juan, p°edkládající existenciální prohru sv·dce, nabízí naproti tomu novou ºenu; totéº
lze °íci o Zavraºd¥ném Maratovi, obraze dokumentujícím historickou událost, kterou uvedla
v pohyb ºenská ruka: snad tomu ani jinak nemohlo být ve století zaznamenávajícím nástup
ºen na ve°ejnou scénu. Pozorujeme to i v malí°ství, kde barokní dámy nahradily ºeny sice
mén¥ smyslné, zato voln¥j²ích mrav·, bez ²krtících ²n¥rova£ek, s vlasy voln¥ zvln¥nými: na
sklonku 18. století je módou neskrývat ¬adra, nechat je odhalená nad zvý²eným pasem, který
je zárove¬ nadzvedává. Pa°íºské dámy po°ádají salony a rozhodn¥ ne ve vedlej²í úloze se
ú£astní debat, které jsou p°edobrazem revolu£ních klub·; ty jsou ov²em pokra£ováním módy
salonních hovor· o povaze lásky, módy zapo£até jiº v 17. století. Watteauovo Vylod¥ní na Cythe°e
se p°ízna£n¥ opírá o imaginární zem¥pis milostných vá²ní, který je v rozpravách sedmnáctého
století znázor¬ován na jakési Map¥ n¥ºné lásky Carte du Tendre.
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Práv¥ z t¥chto rozprav se koncem 17. století zrodil jeden z prvních milostných román·,
Kn¥ºna de Clèves od hrab¥nky de La Fayette. Po n¥m následuje v 18. století Moll Flandersová
(1722) od Daniela Defoea, Pamela (1742) od Samuela Richardsona a Nová Heloisa (1761) od JeanaJacquesa Rousseaua. Milostný román 18. století, v n¥mº je krása vid¥na vnit°ním zrakem vá²n¥,
má v¥t²inou formu deníku tedy literární formu jiº pln¥ p°edromantickou. Ale p°edev²ím si na
jeho stránkách razí cestu p°esv¥d£ení a to je ºenský p°ísp¥vek k moderní lozo i , ºe cit není
jen rozru²ená mysl, nýbrº p°edstavuje t°etí lidskou schopnost, vedle rozumu a vnímavosti.
Cit, vkus, vá²n¥ tedy ztrácejí svou zápornou auru iracionality, rozum si je získává na svou
stranu, ale zárove¬ se stávají hlavními protagonisty v boji proti jeho diktátu. Cit p°edstavuje
studnici, z níº Rousseau £erpá sílu, aby se vzbou°il proti vyum¥lkované, úpadkové moderní
kráse a pro oko a srdce vydobyl zp¥t právo na pot¥²ení z p·vodní, nezkaºené krásy p°írody.
Tato romantická vzpoura je provázena melancholickou nostalgií po dobrém divochovi a
spontánním dít¥ti, kte°í v £lov¥ku p·vodn¥ byli, av²ak nyní jsou jiº ztraceni.
8. Svobodná hra krásy
Estetika 18. století, která dala subjektivním a neur£itelným stránkám vkusu zaznít naplno,
dosáhla svého vrcholu v Kritice soudnosti Immanuela Kanta. Základem estetické zku²enosti se
stalo zalíbení bez jakéhokoli zájmu, k n¥muº p°i pozorování krásy dochází. Krásné je to, co se líbí
nezainteresovan¥, aniº nám nebo n¥komu na existenci v¥ci záleºí nebo jen mohlo záleºet .
Vkus je tedy schopnost posuzovat n¥jaký p°edm¥t nebo zp·sob p°edstavy na základ¥ zalíbení
nebo znelíbení bez jakéhokoli zájmu. P°edm¥t takového zalíbení se nazývá krásný.
Je pravda, ºe povaºujeme-li n¥jaký p°edm¥t za krásný, domníváme se, ºe ná² úsudek má
obecnou platnost a ºe v²ichni musí (nebo by m¥li) ná² názor sdílet. Ale vzhledem k tomu,
ºe obecná platnost soudu týkajícího se vkusu nevyºaduje existenci pojmu, jemuº je t°eba
se p°izp·sobit, je v²eobecnost krásna subjektivní: je to oprávn¥ný poºadavek toho, kdo
vyná²í soud, ale rozhodn¥ nem·ºe získat v²eobecn¥ poznávací platnost. Rozumov¥ cítit , ºe
Watteau·v obraz znázor¬ující galantní výjev má obdélníkový tvar anebo ºe kaºdý urozený
muº má povinnost být nápomocen ºen¥ v nesnázích, není totéº jako cítit , ºe zkoumaný
obraz je krásný: v tomto p°ípad¥ se opravdu intelekt i rozum vzdávají své nadvlády, kterou
mají na poli poznání a na poli morálním, a pou²tí se do svobodné hry s obrazotvorností podle
pravidel, diktovaných práv¥ touto obrazotvorností. Také u Kanta nebo Rousseaua jsme stejn¥
jako v rozpravách o vá²ních sv¥dky toho, ºe rozum ustupuje stranou.
Nicmén¥ i toto up°ednost¬ování citu tam, kde rozum nem·ºe v¥ci ovládat, je pod°ízeno
pravidl·m rozumu sama a nikdo nedokázal lépe neº Kant zvládnout ono nap¥tí, které
osvícenství v sob¥ nese. Ov²em i Kant musí p°ipustit pronikání neracionálních prvk· do systému.
Jedním z nich je oprávn¥nost volné krásy vedle krásy fundované , nede novatelnost
ornamentu a abstraktna. Romantismus obrovsky roz²í°í prostor volné krásy, kdyº ji nechá
splynout s krásou jako takovou.
Kant v²ak musí ve vzne²enosti (viz kapitola XI) rozpoznat moc beztvaré a neomezené
p°írody: sm¥lá, majestátní skaliska, bou°ková mra£na, sopky, vich°ice, oceán a v·bec v²e,
v £em se projevuje idea nekone£nosti p°írody. U Kanta p·sobí je²t¥ nepodloºená d·v¥ra v moc
p°írody, v její cíle (díky nimº se uskute£¬uje vývoj lidstva k lep²ímu) a v její harmonie.
Tato estetická teodicea , pro toto století typická, je p°ítomná i u F. Hutchesona a A. Shaftesburyho, podle nichº existence zla a o²klivosti v p°írod¥ nepopírá pozitivní °ád, který je
v zásad¥ pro tvorstvo dobrý. Ov²em není-li p°íroda jen krásnou anglickou zahradou, nýbrº
ve srovnání s na²ím nicotným ºivotem n¥£ím nepopsateln¥ mocn¥j²ím, pak je na²e pohnutí
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jen velmi obtíºn¥ slu£itelné s obecnými zákony harmonie. V²ak také podle Kanta vzniká
z racionálního uznání nezávislosti lidského rozumu na p°írod¥, díky prokázané schopnosti
du²e p°ekonat jakoukoli vnímatelnou míru.
9. Krása krutá a temná
Temná stránka rozumu je p°ímo vepsána do samotných Kantových záv¥r·: nezávislost rozumu
na p°írod¥ a nezbytnost neopodstatn¥né víry v dobrou p°írodu. Lidský rozum má tu moc u£init
kaºdý p°edm¥t poznání nehmotným, aby ho ve form¥ pojmu p°evedl do své vlastní oblasti nebo
aby na n¥m byl nezávislý. Je-li tomu tak, jaká mez m·ºe zabránit tomu, p°evád¥t nejenom v¥ci,
ale dokonce i osoby na manipulovatelné, vyuºitelné, m¥nitelné p°edm¥ty? Kdo dokáºe zabránit
racionálnímu plánování zla a zlomení srdcí bliºních? Práv¥ to p°edvád¥jí hrdinové Laclosových
Nebezpe£ných známostí, kde je ra novaná a vzd¥laná krása maskou, pod níº se skrývá temná
stránka muºe, a p°edev²ím pomstychtivost ºeny, rozhodnuté oplácet krutostí a zlem útlak,
který p°íslu²nice jejího pohlaví sná²ely po celá staletí.
Kruté a nelítostné uºívání rozumu napovídá, ºe p°íroda sama o sob¥ není ani dobrá, ani
krásná. Co tedy brání tomu, vid¥t ji tak jako de Sade, jako krutou nestv·ru baºící po mase a
krvi? Nedokládají to snad lidské d¥jiny dostate£n¥ zjevn¥?
Krutost tedy odpovídá lidské povaze, utrpení je prost°edkem k dosaºení rozko²e, jediného
cíle ve sv¥t¥ osvíceném ostrým sv¥tlem rozumu bez hranic, ve sv¥t¥ obývaném jeho tísn¥mi.
Krása t¥l uº nemá ºádný duchovní význam, vyjad°uje jen krutou rozko² trýznitele nebo muka
ob¥ti, bez jakéhokoli morálního pozlátka: je to sv¥t, v n¥mº zvít¥zilo zlo.
Kniha vyjde v tomto roce v nakladatelství Argo.
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Giordano Bruno
Téma pam¥ti uzavírá Giordano Bruno svým textem Nolan·v kyllénský osel. Bruno samotný pat°il za svého
ºivota mezi nejvýznamn¥j²í teoretiky Ars Memoria, tedy um¥ní pam¥ti. Úvod p°ipravovaného vydání
Brunových Dialog· napsal p°ekladatel Josef Hajný.
Bylo zaznamenáno, ºe koncem listopadu 1599 se papeº Klement VIII. zeptal kardinála Bellarmina, poradce Svatého O cia, zda by k oslav¥ vstupu do jubilejního roku 1600 nebylo moºné
zapálit n¥jakou me²ní hranici. Roberto Bellarmino po n¥jaké dob¥ p°i²el s nápadem uspo°ádat
takovou slavnost 17. února 1600. Po osmiletém v¥zn¥ní, nejprve v Benátkách a pak v •ím¥, a
po p¥tidenním mu£ení zformuloval Filippo (Giordano) Bruno 21. prosince 1599 své poslední
prohlá²ení: 1) nemá touhu se kát; 2) nemá p°ed kým se kát; 3) nemá za£ se kát. Bylo tedy
rozhodnuto spálit: 1) knihy; 2) jejich autora; 3) v¥tve korkového dubu. šivotní osudy tohoto
odpadlíka v kápi zp·sobené jeho teologickým radikalismem, loso ckým zanícením a vytrvalostí v poznání tajemného °ádu a fungování vesmíru, k n¥muº je zapot°ebí svobodného
my²lení zbaveného klády, do níº ho uzavírá církev, etablované v¥dy a autority v²eho druhu,
a v neposlední °ad¥ neoblomnými ob£anskými postoji jasn¥ machiavelliovské raºby (ostatn¥,
sta£í si p°e£íst jedenáctou a zejména dvanáctou kapitolu Machiavelliho 1. knihy Rozprav), ho
vlastn¥ p°edur£ovaly k takovému rozuzlení. Ze zachovaných dokument· vyplývá, ºe inkvizito°i
se o jeho loso i sice zajímali mén¥ neº o jeho církevní osudy a teologické názory, ale to,
za£ byl odsouzen, je p°ímo st°edem jeho loso e: ztotoºn¥ní du²e sv¥ta a hmoty se dv¥ma
v¥£nými principy v¥cí, komunikace mezi univerzální du²í a du²í jedince, pojetí vesmíru jako
nekone£na, kde hv¥zdy jsou stejn¥ ºivými bytostmi.
Brunova Kabala pegasovského kon¥ je nejrozhodn¥j²ím potvrzením tohoto pohledu na osud
vesmíru. A protoºe mu bylo známo, ºe ºertem se dají °íkat ty nejvánº¥j²í a nejzávan¥j²í
v¥ci, volil tuto aº anekdotickou formu. Bere si na mu²ku své oblíbené cíle aristotelovské
my²lení, církevní doktríny a uvaºování, a v obecn¥j²ím smyslu vechny samozvané autority,
které získávají prosp¥ch ze svého prázdného v¥d¥ní. Pochopil a také formuloval a uplat¬oval,
ºe úkolem losofa není jen interpretovat sv¥t v rozli£ných podobách a rozli£nými zp·soby, ale
d·leºité je pomáhat ho m¥nit.

Sonetto a l'Asino
cillenico

Nolan·v
kyllénský osel

Giordano Bruno

p°eloºil Josef Hajný

ASINO Or perchè derrò io abusar de l'alto, raro
e pelegrino tuo dono, o folgorante Giove? Perchè tanto talento, porgiutomi da te, che con sì
particular occhio me miraste (indicante fato),
sotto la nera e tenebrosa terra d'un ingratissimo silenzio terrò sepolto? suffrirò più a lungo
l'esser sollecitato a dire, per non far uscir da la
mia bocca quell'estraordinario ribombo, che
la largità tua, in questo confusissimo secolo,

OSEL Pro£ budu muset zneuºít tvého vzne²eného, vzácného a zvlá²tního daru, hromovládný Jupitere? Pro£ budu muset skrývat
poh°bený pod £ernou a temnou zemí nejnevd¥£n¥j²ího ml£ení tolik talentu, kterým jsi
m¥ obda°il, kdyº jsi na m¥ (na znamení osudu)
shlédl p°ív¥tivým zrakem? Budu déle trp¥t,
kdyº budu nucen mluvit, abych ze svých úst
nevypustil to mimo°ádné hýkání, které tvá

Italský losof, astronom a hermetik Giordano Bruno ºil v letech
1548 1600. Byl popraven katolickou
církví jako heretik. Jeho losofování
bylo ovlivn¥no Raymondem Lullou,
Mikulá²em Kusánským, Marcelem
Ficinim, stejn¥ jako klasickými hermetickými texty. Z jeho spis· jmenujme p°edev²ím De umbris idearum (1582, £esky O stínech idejí); La
Cena de le Ceneri (1584, £esky Ve£e°e
na popele£ní st°edu); De la causa,
principio, et Uno (1584, £esky O p°í£in¥, principu a jednom); De l in nito
universo et Mondi (1584, £esky O nekone£nu, univerzu a sv¥tech); De monade numero et gura (1591, £esky
O monád¥, £ísle a tvaru).
Josef Hajný se narodil roku 1940
v Litovli, zem°el v roce 2003. Na FF
UK vystudoval francouz²tinu a ital²tinu. Pracoval jako redaktor v revue Sv¥tová literatura, poté v nakladatelstvích Odeon a Melantrich;
po letech strávených prací p°ekladatele ve svobodném povolání zakon£il
svou redaktorskou £innost v £asopise Kmen a v ƒeskoslovenské televizi Praha. P·sobil také jako tlumo£ník. V¥noval se téº literární
kritice a historii, do novin a £asopis· p°ispíval £lánky o italské literatu°e a kultu°e. Z ital²tiny p°ekládal p°edev²ím díla italských autor·
druhé poloviny 20. století, ale zabýval se také autory star²ími a p°ekládal i ze ²pan¥l²tiny a francouz²tiny
(Bassani, Boulle, D'Annunzio, Fenoglio, Foscolo, Levi, Machiavelli, Musset, Pablo Neruda, Stendhal £i Villaverde). V r. 1976 obdrºel cenu Univerzity v Trentu za p°eklad knihy L.
Martiniové Marco na Sicílii.
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nell'interno mio spirito (perchè si producesse
fuora) ha seminato? Aprisi aprisi, dunque,
con la chiave de l'occasione l'asinin palato,
sciolgasi per l'industria del supposito la lingua, raccolgansi per mano de l'attenzione,
drizzata dal braccio de l'intenzione, i frutti
de gli arbori e ori de l'erbe, che sono nel
giardino de l'asinina memoria.
MICCO O portento insolito, o prodigio stupendo, o maraviglia incredibile, o miracoloso
successo! Avertano gli dii qualche sciagura! Parla l'asino? l'asino parla? O Muse,
o Apolline, o Ercule, da cotal testa esceno
voci articulate? Taci, Micco, forse t'inganni;
forse sotto questa pelle qualch'uomo stassi
mascherato, per burlarsi di noi.
ASINO Pensa pur, Micco, ch'io non sia so stico, ma che son naturalissimo asino che parlo;
e cossì mi ricordo aver avuti altre volte umani,
come ora mi vedi aver bestiali membri.
MICCO Appresso, o demonio incarnato, dimandarotti chi, quale e come sei. Per ora, e
per la prima, vorrei saper che cosa dimandi
da qua? che augurio ne ameni? qual ordine
porti da gli dei? a che si terminarà questa
scena? a qual ne hai messi gli piedi a partitamente mostrarti vocale in questo nostro
sottoportico?
ASINO Per la prima voglio che sappi, ch'io
cerco d'esser membro e dechiararmi dottore
di qualche colleggio o academia, perchè la mia
suf cienza sia autenticata, a n che non siano
attesi gli miei concetti, e ponderate le mie
paroli, e riputata la mia dottrina con minor
fede, che. . .
MICCO O Giove! è possibile che ab aeterno
abbi giamai registrato un fatto, un successo,
un caso simile a questo?
ASINO Lascia le maraviglie per ora; e rispondetemi presto, o tu o uno de questi altri, che
attoniti concorreno ad ascoltarmi. O togati,
annulati, pileati didascali, archididascali e de
la sapienza eroi e semidei: volete, piacevi,
evvi a core d'accettar nel vostro consorzio,
società, contubernio, e sotto la banda e vessillo de la vostra communione questo asino che
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velkorysost v tomto zmateném století zasela
do nitra mého ducha, aby se projevovalo navenek? Otev°i se, otev°i se klí£em p°íleºitosti
oslí podnebí, rozvaº se p°i£inlivostí p°edpokladu jazyku, posbírejte se rukou pozornosti
na nap°aºené paºi úmyslu plody strom· a
kv¥ty a trávy, které se nacházejí v zahrad¥
oslí pam¥ti.
V•E’”AN Bu¤ je to neobvyklý, podivuhodný,
neuv¥°itelný zázrak, nebo zázra£ná událost,
ale bohové zbavte nás v²eho zlého a ne²t¥stí!
Mluví osel? Osel mluví? Ó Múzy, ó Apollóne, ó
Herkule, z takové hlavy vychází artikulovaný
hlas? Ml£, V°e²´ane, t°eba se mýlí², t°eba se
touhle k·ºí zamaskoval n¥jaký £lov¥k, aby si
z nás ud¥lal legraci!
OSEL Jen si nemysli, V°e²´ane, já nejsem nepravý osel, nýbrº naprosto skute£ný osel,
který mluví, a také si vzpomínám, ºe jindy
jsem míval lidské údy tam, kde dnes vidí² ty
zví°ecí.
V•E’”AN Tak se t¥, ó zt¥lesn¥ný démone,
zeptám, kdo jsi, jaký jsi a £ím jsi? Nejprve
bych cht¥l v¥d¥t, co tady hledá²? Jakou v¥²tbu
nám p°iná²í²? Jaký p°íkaz p°iná²í² od boh·?
Jak skon£í tahle scéna? Za jakým ú£elem jsi
vkro£il do tohoto na²eho sloupo°adí, abys zde
promluvil?
OSEL Tak zaprvé si p°eji, abys v¥d¥l, ºe se
pokou²ím stát £lenem a doktorem na n¥jaké
koleji nebo akademii, aby se moje názory nebraly na lehkou váhu, aby se neposlouchala
moje slova jako nepodloºená, aby se ned·v¥°iv¥ nezpochyb¬ovalo moje u£ení, které. . .
V•E’”AN Ach, Jupitere, je moºné, abys ab
eterno n¥kdy zaznamenal fakt, událost, p°ípad
podobný tomuto?
OSEL Prozatím nech zázraky stranou a rychle
mi odpov¥zte, ty nebo n¥kdo z t¥ch, kdo se
sem p°ekvapen¥ seb¥hli, aby mi naslouchali.
Ó, vy v tógách, s prsteny, s £epci, pou£ení a pou£ující, a hrdinové a polobozi v¥d¥ní: P°ejete
si ze srdce p°ijmout do svého grémia, spole£nosti, do svého contubernia, do svého oddílu
a pod praporec svého spole£enství osla, kte-

vedete ed udite? Perchè di voi, altri ridendo
si maravigliano, altri maravigliando si ridono, altri attoniti (che son la maggior parte) si
mordeno le labbia; e nessun risponde?
MICCO Vedi che per stupore non parlano, e
tutti con esser volti a me, mi fan segno ch'io
ti risponda; al qual, come presidente, ancora
tocca di donarti risoluzione, e da cui, come da
tutti, devi aspettar l'ispedizione.
ASINO Che academia è questa, che tien scritto
sopra la porta: Lineam ne pertransito?
MICCO La è una scuola de pitagorici.
ASINO Potravis'entrare?
MICCO Per academico non senza dif cili e
molte condizioni.
ASINO Or quali son queste condizioni?
MICCO Son pur assai.
ASINO Quali, dimandai, non quante.
MICCO Ti risponderò al meglio, riportando
le principali. Prima, che offrendosi alcuno
per essere ricevuto, avante che sia accettato,
debba esser squadrato nella disposizion del
corpo, sionomia ed ingegno, per la gran
consequenza relativa che conoscemo aver il
corpo da l'anima e con l'anima.
ASINO Ab Iove principium, Musae, s'egli si
vuol maritare.
MICCO Secondo, ricevuto ch'egli è, se gli dona
termine di tempo (che non è men che di doi
anni), nel quale deve tacere e non gli è lecito
d'ardire in punto alcuno de dimandar, anco
di cose non intese, non sol che di disputare ed
examinar propositi; ed in quel tempo si chiama acustico. Terzo, passato questo tempo, gli
è lecito di parlare, dimandare, scrivere le cose
udite, ed esplicar le proprie opinioni; ed in
questo mentre si appella matematico o caldeo.
Quarto, informato de cose simili, ed ornato
di que' studii, si volta alla considerazion de
l'opre del mondo e principii della natura; e
qua ferma il passo, chiamandosi sico.
ASINO Non procede oltre?
MICCO Più che sico non può essere: perchè delle cose sopranaturali non si possono

rého vidíte a sly²íte? Pro£ se n¥kte°í z vás
p°ekvapen¥ sm¥jí, jiní se tvá°í sm¥²n¥ p°ekvapen¥ a dal²í ohromen¥ a v¥t²ina se kou²e
do rt· a nikdo neodpovídá?
V•E’”AN Jak vidí², p°ekvapením on¥m¥li a
v²ichni na m¥ kývají, abych odpovídal já.
A na mn¥ je, abych ti, jakoºto p°edseda, dal
odpov¥¤ na tvoji otázku.
OSEL Co je tohle za akademii, která nad dve°mi
má nápis: Lineam ne pertransito?
V•E’”AN Tohle je pythagorejská ²kola.
OSEL Mohu vstoupit?
V•E’”AN Jako akademik ne bez mnoha a
obtíºných podmínek.
OSEL Jaké jsou tedy ty podmínky?
V•E’”AN Je jich hodn¥.
OSEL Neptal jsem se, kolik jich je, ale jaké jsou.
V•E’”AN Odpovím ti líp, kdyº vyjmenuji ty
hlavní. Zaprvé: kdyº n¥kdo ºádá o p°ijetí, neº
je p°ijat, musí být p°em¥°en a p°ezkoumána
jeho t¥lesná zp·sobilost, fyziognomie a intelekt, to kv·li tomu, ºe víme, ºe existuje vztah
mezi t¥lem a du²í a ºe t¥lo závisí na du²i.
OSEL Ab Iove principium Musae, chce-li se oºenit.
V•E’”AN Zadruhé: kdyº je p°ijat, ur£í se mu
£asový termín, který není krat²í neº dva roky,
kdy je nucen ml£et a není mu dovoleno a
není pro n¥j ani p°ípustné, aby se n¥kdy
opováºil poloºit n¥jakou otázku, a to ani na
v¥ci, kterým neporozum¥l, krom¥ toho, ºe
nesmí disputovat, ani p°ezkoumávat témata.
Po tu dobu se jmenuje akustik . Zat°etí: kdyº
uplyne tato doba, je mu dovoleno mluvit, ptát
se, zapisovat sly²ené v¥ci a vysv¥tlovat vlastní
názory. V té dob¥ se mu °íká matematik
nebo chaldejec . Za£tvrté: kdyº má znalosti
o podobných v¥cech a je ozdoben t¥mi v¥domostmi, obrací se ke zkoumání b¥hu sv¥ta
a princip· p°írody a tím kon£í a nazývá se
fyzik .
OSEL A dál se nedostane?
V•E’”AN Víc neº fyzik nem·ºe být, protoºe
nadp°irozené v¥ci nelze poznat, s výjimkou
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aver raggioni, eccetto in quanto riluceno nelle cose naturali; percioché non accade ad
altro intelletto che al purgato e superiore di
considerarle in sé.
ASINO Non si trova appo voi meta sica?
MICCO No; e quello che gli altri vantano per
meta sica, non è altro che parte di logica. Ma
lasciamo questo che non fa al proposito. Tali,
in conclusione, son le condizioni e regole di
nostra academia.
ASINO Queste?
MICCO Messer sì.
ASINO O scola onorata, studio egregio, setta
formosa, collegio venerando, gimnasio clarissimo, ludo invitto ed academia tra le principali principalissima! L'asino errante, come
sitibondo cervio, a voi, come a limpidissime e
freschissime acqui; l'asino umile e supplicante, a voi, benignissimi ricettatori de peregrini,
s'appresenta, bramoso d'essere nel consorzio
vostro ascritto.
MICCO Nel consorzio nostro anh?
ASINO Sì, sì, signor sì, nel consorzio vostro.
MICCO Va' per quell'altra porta, messere,
perchè da questa son banditi gli asini.
ASINO Dimmi, fratello, per qual porta entrasti
tu?
MICCO Può far il cielo che gli asini parlino, ma
non già che entrino in scola pitagorica.
ASINO Non esser cossì ero, o Micco, e ricordati ch'il tuo Pitagora insegna di non spreggiar cosa che si trove nel seno della natura.
Benché io sono in forma d'asino al presente,
posso esser stato e posso esser appresso in
forma di grand'uomo; e benché tu sia un uomo, puoi esser stato e potrai esser appresso
un grand'asino, secondo che parrà ispediente
al dispensator de gli abiti e luoghi e disponitor
de l'anime transmigranti.
MICCO Dimmi, fratello, hai intesi gli capitoli
e condizioni dell'academia?
ASINO Molto bene.
MICCO Hai discorso sopra l'esser tuo, se per
qualche tuo difetto ti possa essere impedita
l'entrata?

46

PLAV 2005/3

t¥ch, které se obráºejí v p°irozených v¥cech,
tudíº nep°íslu²í jiné inteligenci neº té vy²²í a
vy£i²t¥né, aby se sama zkoumala.
OSEL Vy tady nemáte metafyziku?
V•E’”AN Ne. A to, co jiní py²n¥ nazývají metafyzikou, není nic jiného neº £ást logiky. Ale
nechme toho, protoºe o tohle nejde. Takové
jsou venkoncem podmínky a pravidla na²í
akademie.
OSEL To je v²echno?
V•E’”AN Ano, prosím.
OSEL Ó, vzne²ená ²kolo, vynikající studium,
skv¥lá sekto, ctihodné kolegium, nejskv¥lej²í
gymnasium, nep°ekonatelné cvi£i²t¥ géni· a
akademie nejhlavn¥j²í z hlavních! Jako ºíznivý jelen k pr·zra£ným a sv¥ºím vodám
bloudící osel se k vám utíká; pokorný a prosící osel touºebn¥ ºádá vás, nejblahodárn¥j²í
hostitelé poutník·, abyste ho p°ijali do svého
grémia.
V•E’”AN Do na²eho grémia?
OSEL Ano, prosím, do va²eho grémia.
V•E’”AN Vejdi tedy tamt¥mi dve°mi, protoºe
osel t¥mito nesmí projít.
OSEL Brat°e, °ekni, kterými dve°mi jsi ve²el
ty?
V•E’”AN Nebesa mohou zp·sobit, aby oslové
mluvili, ale nemohou dopustit, aby p°icházeli
do pythagorejské ²koly.
OSEL Nebu¤ tak py²ný a p°ísný, V°e²´ane, a
vzpome¬ si, ºe ten tv·j Pythagoras u£í, ºe
se nemá pohrdat ni£ím, co je v l·n¥ p°írody.
A já, p°estoºe nyní mám podobu osla, jsem
mohl být a mohu být velkým £lov¥kem, a ty,
p°estoºe jsi te¤ £lov¥k, m·ºe² se brzy stát
velkým oslem, podle toho, jak se zlíbí tomu,
kdo rozdává podoby a místa a kdo disponuje
migrujícími du²emi.
V•E’”AN •ekni mi, brat°e, pochopil jsi pravidla a podmínky akademie?
OSEL Velice dob°e.
V•E’”AN M·ºe² nám pov¥d¥t n¥co o sob¥,
abychom poznali, jestli nemá² n¥jakou vadu,
která by bránila tvému vstupu?

ASINO Assai a mio giudicio.
MICCO Or fatevi intendere.
ASINO La principal condizione che m'ha fatto
dubitare, è stata la prima. È pur vero che
non ho quella indole, quelle carni mollecine,
quella pelle delicata, tersa e gentile, le quali
integnono li sionotomisti attissime alla recepzion della dottrina; perchè la durezza de
quelle ripugna a l'agilità de l'intelletto. Ma
sopra tal condizione mi par che debba posser dispensar il principe; perchè non deve
far rimaner fuori uno, quando molte altre
parzialitadi suppliscono a tal difetto, come la
sincerità de costumi, la prontezza de l'ingegno, l'ef cacia de l'intelligenza, ed altre condizioni compagne, sorelle e glie di queste.
Lascio che non si deve aver per universale,
che l'anime sieguano la complession del corpo; perchè può esser che qualche più ef cace
spiritual principio possa vencere e superar
l'oltraggio che dalla crassezza o altra indisposizion di quello gli vegna fatto. A' qual
proposito v'apporto l'essempio de Socrate,
giudicato dal sognomico Zopiro per uomo
stemprato, stupido, bardo, effeminato, namoraticcio de putti ed inconstante; il che
tutto venne conceduto dal losofo, ma non
già che l'atto de tali inclinazioni si consumasse: stante ch'egli venia temprato dal continuo
studio della loso a, che gli avea porto in mano il fermo temone contra l'émpito de l'onde
de naturali indisposizioni, essendo che non è
cosa che per studio non si vinca. Quanto poi all'altra parte principale siognomica, che consiste non nella complession di temperamenti,
ma nell'armonica proporzion de membri, vi
noti co non esser possibile de ritrovar in me
defetto alcuno, quando sarà ben giudicato.
Sapete ch'il porco non deve esser bel cavallo,
né l'asino bell'uomo; ma l'asino bell'asino, il
porco bel porco, l'uomo bell'uomo. Che se,
straportando il giudicio, il cavallo non par
bello al porco, né il porco par bello al cavallo;
se a l'uomo non par bello l'asino, e l'uomo non
s'inamora de l'asino; né per opposito a l'asino
par bello l'uomo e l'asino non s'innamora de

OSEL Podle mého mohu, a hodn¥.
V•E’”AN Tak spus´.
OSEL Hlavní podmínka, která ve mn¥ vyvolala pochybnosti, byla ta první. Je sice pravda,
ºe nemám podobu a povahu lidí, s m¥kkými
svaly, jemnou, pruºnou a hladkou k·ºí, jaké
povaºují fyziognomici za velice vhodné pro
p°ijetí u£ení, protoºe tato tvrdost se p°í£í
hbitosti ducha. Nad takovouto podmínkou by
v²ak m¥l n¥kdo bdít. Nebo´ nelze rozhodnout
podle jediného, kdyº tento nedostatek nahrazují jiné vlastnosti, jako up°ímnost chování,
bystrost ducha, schopnost inteligence a dal²í
podmínky, které jsou druºkami, sestrami a
dcerami t¥chto. Vynechám to, ºe se nesmí
mít za v²eplatné, ºe du²e jsou dopl¬kem t¥l.
Nebo´ se m·ºe stát, ºe n¥jaký schopn¥j²í
duchovní princip p°em·ºe a p°ekoná p°ekáºku, kterou mu nastraºí tupost nebo jiné
indispozice. Jako p°íklad vám uvedu Sókrata,
o kterém prohlásil fyziognomik Zópyros, ºe
je to £lov¥k nest°ídmý, hloupý, prostoduchý,
zºen²tilý, ºe má zalíbení v chlapcích a ºe je
nestálý. To v²echno losof p°iznal, ale nikoli
jako vlastnosti, které v sou£asné chvíli má,
nebo´ se zocelil neustálým studiem loso e,
která mu do rukou vloºila pevné kormidlo
proti prudkosti p°íboje p°irozených nedostatk·, z £ehoº plyne, ºe neexistuje nic, co
by se studiem nedalo p°ekonat. Pokud jde pak
o jinou hlavní sou£ást fyziognomické doktríny, která spo£ívá nikoli v komplexnosti
temperament·, nýbrº v harmonické proporcionalit¥ jednotlivých úd·, sd¥luji vám, ºe na
m¥ nelze nalézt jediný defekt, kdyº se podíváte pozorn¥ a spravedliv¥ posoudíte. Víte,
ºe prase nem·ºe být krásný k·¬, ani osel
nem·ºe být krásný £lov¥k, ale osel je krásný
osel, prase je krásné prase, £lov¥k krásný £lov¥k. P°eneseme-li srovnání na jinou rovinu,
k·¬ nep°ipadá praseti krásný, ani prase koni,
jestliºe £lov¥ku nep°ipadá osel krásný, £lov¥k
se do osla nezamiluje, a není tomu ani opa£n¥,
ani oslu £lov¥k nep°ipadá krásný a osel se do
£lov¥ka nezamiluje. Jestliºe ve smyslu tohoto
zákona se budou v¥ci posuzovat vyrovnan¥
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l'uomo. Sì che quanto a questa legge, allor che
le cose sarranno examinate e bilanciate con la
raggione, l'uno concederà a l'altro secondo le
proprie affezioni, che le bellezze son diverse
secondo diverse proporzionabilitadi; e nulla
è veramente ed absolutamente bello, se non
uno che è l'istessa bellezza, o il per essenza
bello e non per participazione. Lascio che
nella medesima umana specie quel che si dice
de le carni, si deve attendere respectu habito
a vinticinque circonstanze e glose, che l'accomodino; perchè altrimente è falsa quella
siognomica regola de le carni molle; atteso
che gli putti non son più atti alla scienza che
gli adulti, né le donne più abili che gli uomini:
eccetto se attitudine maggiore si chiamasse
quella possibilità ch'è più lontana da l'atto.
MICCO Sin al presente, costui mostra di saper assai assai. Séguita, messer Asino, e fa
pur gagliarde le tue raggioni quanto ti piace;
perchè
Ne l'onde solchi e ne l'arena semini,
E 'l vago vento speri in rete accogliere,
E le speranze fondi in cuor di femine,
se speri che da gli signori academici di questa
o altra setta ti possa o debbia esser concessa
l'entrata. Ma se sei dotto, contèntati de
rimanerti con la tua dottrina solo.
ASINO O insensati, credete ch'io dica le mie
raggioni a voi, acciò che me le facciate valide? credete ch'io abbia fatto questo per altro
ne che per accusarvi e rendervi inexcusabili
avanti a Giove? Giove con avermi fatto dotto mi fe' dottore. Aspettavo ben io che dal
bel giudicio della vostra suf cienza venesse
sputata questa sentenza: - Non è convenevole che gli asini entrino in academia insieme
con noi altri uomini. - Questo, se studioso di
qualsivogli' altra setta lo può dire, non può
essere raggionevolmente detto da voi altri
pitagorici, che con questo, che negate a me
l'entrata, struggete gli principii, fondamenti e
corpo della vostra loso a. Or che differenza
trovate voi tra noi asini e voi altri uomini,
non giudicando le cose dalla super cie, volto
ed apparenza? Oltre di ciò dite, giudici inet-
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a s rozumem, jeden druhému p°izná podle
vlastního uváºení a podle své náklonnosti, ºe
krásy jsou r·zné a odli²ují se podle r·zných
proporcionalit. A skute£n¥ a absolutn¥ není
krásné nic, leda ºe jedno je samotná krása,
anebo je to krásné podstatou, a nikoli spoluú£astí. Pravím, ºe v samotném lidském druhu
to, co se °íká o t¥le, je t°eba zvaºovat respectu
habito k p¥tadvaceti okolnostem a glosám,
které je po°ádají, nebo´ jinak je fale²ná ta fyziognomická regule o m¥kkém t¥lu: vzhledem
k tomu, ºe d¥ti nejsou otev°en¥j²í k v¥d¥ní
neº dosp¥lí, ani ºeny ²ikovn¥j²í neº muºi,
s výjimkou toho, ºe by se za v¥t²í nadání povaºovala ta moºnost, která je nejvzdálen¥j²í
£inu.
V•E’”AN Aº dosud prokazuje, ºe toho ví dost
a dost. Pokra£uj, pane osle, a d·razn¥ vyslov
své podle svého, protoºe
Do vln ryj brázdu a do písku vysévej,
a doufej, ºe do sít¥ chytí² toulavý vítr,
nad¥ji vkládej do srdcí ºen,
jestliºe doufá², ºe páni akademici téhle nebo
jiné sekty ti povolí vstup, ale jsi-li u£ený,
spokoj se s tím, ºe z·stane² se svou u£eností
a u£ením sám.
OSEL Vy po²etilci, vy si snad myslíte, ºe já vám
tady p°edná²ím své názory proto, abyste mi je
schválili nebo je ocenili? Myslíte si, ºe jsem to
ud¥lal z jiného d·vodu, neº proto, abych vás
obvinil u Jupitera a zabránil tomu, aby vám
bylo odpu²t¥no? Jupiter tím, ºe m¥ u£inil
u£encem, ze m¥ ud¥lal doktora. Já jsem £ekal,
ºe ze soudu podle va²ich schopností vzejde
toto rozhodnutí: Není vhodné, aby oslové
vcházeli do Akademie spolu s námi lidmi.
Tohle, m·ºe-li to °íct u£enec ze kterékoli jiné
sekty, nem·ºe být rozumn¥ proneseno vámi,
pythagorejci, kte°í tím, ºe mi upíráte vstup,
ni£íte principy, základy a celou tu svou loso i. Neboli, jakou rozdílnost shledáte mezi
námi osly a vámi lidmi, nebudete-li v¥ci posuzovat povrchn¥, podle tvá°e a vzez°ení?
Krom¥ toho, vy neschopní soudci, °ekn¥te:

ti: quanti di voi errano ne l'academia de gli
asini? quanti imparano nell'academia de gli
asini? quanti fanno pro tto nell'academia de
gli asini? quanti s'addottorano, marciscono e
muoiono ne l'academia de gli asini? quanti
son preferiti, inalzati, magni cati, canonizati, glori cati e dei cati nell'academia de gli
asini? che se non fussero stati e non fussero
asini, non so, non so come la cosa sarrebe passata e passarebbe per essi loro. Non son tanti
studii onoratissimi e splendidissimi, dove si
dona lezione di saper inasinire, per aver non
solo il bene della vita temporale, ma e de l'eterna ancora? Dite, a quante e quali facultadi
ed onori s'entra per la porta dell'asinitade?
Dite, quanti son impediti, exclusi, rigettati
e messi in vituperio, per non esser partecipi
dell'asinina facultade e perfezione? Or perchè
non sarà lecito ch'alcuno de gli asini, o pur al
meno uno de gli asini entri nell'academia de
gli uomini? Perchè non debbo esser accettato
con aver la maggior parte delle voci e voti in
favore in qualsivoglia academia, essendo che,
se non tutti, al meno la maggior e massima
parte è scritta e scolpita nell'academia tanto
universale de noi altri? Or se siamo sì larghi ed
effusi noi asini in ricever tutti, perchè dovete
voi esser tanto restivi ad accettare un de noi
altri al meno?
MICCO Maggior dif cultà si fa in cose più
degne ed importanti: e non si fa tanto caso e
non s'aprono tanto gli occhi in cose di poco
momento. Però senza ripugnanza e molto
scrupolo di conscienza si ricevon tutti ne
l'academia de gli asini, e non deve esser cossì
nell'academia de gli uomini.
ASINO Ma, o messere, sappime dire e resolvimi un poco, qual cosa delle due è più degna,
che un uomo inasinisca, o che un asino inumanisca? Ma ecco in veritade il mio Cillenio:
il conosco per il caduceo e l'ali. - Ben vegna il
vago aligero, nuncio di Giove, do interprete
della voluntà de tutti gli dei, largo donator
de le scienze, addirizzator de l'arti, continuo
oracolo de matematici, computista mirabile,
elegante dicitore, bel volto, leggiadra appa-

Kolik z vás bloudilo po oslích akademiích?
Kolik z vás se u£ilo v akademiích osl·? Kolik z vás t¥ºí z akademií osl·? Kolik z vás
se stane doktory a pak hnije a umírá v akademiích osl·? Kolik z vás je preferováno,
vyzdvihováno, oslavováno, kanonizováno a
zboºn¥no v akademiích osl·? Nebo´ kdyby
nebylo bývalo osl·, nevím, nevím, jak by se
tohle v²echno vyvinulo a vyvíjelo pro n¥ samotné. Není snad tolik veleváºených a velevýznamných studií, kde se u£í oslovat¥t, aby
se dob°e vedlo nejen v pozemském ºivot¥,
ale je²t¥ i na v¥£nosti? Pov¥zte, ke kolika a
k jakým schopnostem a poctám se vstupuje
branou oslovství? Pov¥zte, kolik je t¥ch, kdo
jsou odvrºeni, vyhnáni, odmr²t¥ni a pohan¥ni
jen proto, ºe se nepodílejí na oslovské dokonalosti a schopnostech? Pro£ tedy není vhodné,
aby n¥který z osl·, anebo aspo¬ jediný z osl·,
vstoupil do akademie lidí? Pro£ nesmím být
p°ijat, kdyº se mi dostalo v¥t²í £ásti hlas·
v m·j prosp¥ch v kterékoli akademii, kdyº,
ne-li v²echno, tak alespo¬ v¥t²í a nejv¥t²í
£ást je zapsána a vytesána v tak univerzální
akademii na²í? Neboli, jsme-li my, oslové, tak
velkorysí a ²t¥d°í, ºe p°ijímáme v²echny, pro£
vy musíte být tak umín¥ní a skoupí, máte-li
p°ijmout alespo¬ jednoho z nás?
V•E’”AN Nejv¥t²í potíº bývá se vzne²enou a
d·leºitou záleºitostí, a mén¥ se dbá v¥cí ned·leºitých a ned¥lají se s ní takové obstrukce,
s v¥cí ned·leºitou. Jestliºe se v²ak bez odporu
a velkých vý£itek sv¥domí p°ijímají v²ichni
do akademie osl·, neznamená to, ºe tomu tak
musí být i v p°ípad¥ akademií lidí.
OSEL Ale, pane, bude² mi um¥t odpov¥d¥t
na tohle: Která ze dvou v¥cí je zásluºn¥j²í,
aby £lov¥k zoslovat¥l, anebo osel zlid²t¥l?
Ale, hle, tu p°ichází m·j Kyllénský, kterého
poznávám podle hole a ok°ídlených sandál·.
Bu¤ pozdraven potulný ok°ídlen£e, Jupiter·v
posle, spolehlivý vyklada£i v·le v²ech boh·,
²t¥drý ²i°iteli v¥d¥ní, po°adateli um¥ní, neúnavné orákulum matematik·, obdivuhodný
po£tá°i, elegantní p°edna²e£i, krásná tvá°i,
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renza, facondo aspetto, personaggio grazioso,
uomo tra gli uomini, tra le donne donna, desgraziato tra' desgraziati, tra' beati beato, tra'
tutti tutto; che godi con chi gode, con chi
piange piangi; però per tutto vai e stai, sei
ben visto ed accettato. Che cosa de buono
apporti?
MERC. Perchè, Asino, fai conto di chiamarti
ed essere academico, io, come quel che t'ho
donati altri doni e grazie, al presente ancora
con plenaria autorità ti ordino, constituisco
e confermo academico e dogmatico generale,
acciò che possi entrar ed abitar per tutto,
senza ch'alcuno ti possa tener porta o dar
qualsivoglia sorte d'oltraggio o impedimento,
quibuscumque in oppositum non obstantibus.
Entra, dunque, dove ti pare e piace. Né vogliamo che sii ubligato per il capitolo del silenzio
biennale che si trova nell'ordine pitagorico, e
qualsivogli' altre leggi ordinarie: perchè, novis intervenientibus causis, novae condendae
sunt leges, proque ipsis condita non intelliguntur iura: interimque ad optimi iudicium
iudicis referenda est sententia, cuius intersit
iuxta necessarium atque commodum providere. Parla dunque tra gli acustici; considera e
contempla tra' matematici; discuti, dimanda,
insegna, dechiara e determina tra' sici; trovati con tutti, discorri con tutti, affratellati,
unisciti, identi cati con tutti, domina a tutti,
sii tutto.
ASINO Avetel'inteso?
MICCO Non siamo sordi.

spanilé vzez°ení, výmluvný vzhlede, p·vabná
osobnosti, muºi mezi muºi, ºeno mezi ºenami, ne²´astníku mezi ne²´astníky, blaºený
mezi blaºenými, v²e mezi v²emi, který uºívá
s tím, kdo si uºívá, kdo plá£e s tím, kdo plá£e,
ale v²ude, kam p°ichází² nebo kde jsi, t¥ vítají
a rádi vidí. Co dobrého p°iná²í²?
MERKUR Jelikoº, Osle, se domnívá² a po£ítá²
s tím, ºe si bude² °íkat akademik a stane² se
jím, p°icházím já, kdo t¥ obda°il tolika p°ednostmi a nadáním, abych s plnou autoritou
ustanovil a potvrdil a na°ídil, ºe ses stal generálním Akademikem a Dogmatikem. Proto
m·ºe² vstupovat a p°ebývat v²ude, aniº ti
kdokoli zav°e dve°e anebo ti jinak bude bránit £i £init jakékoli p°íko°í quibuscumque in
oppositum non obstantibus. Vstupuj tedy tam,
kam se ti zachce a zlíbí. Nep°ejeme si ani, abys
byl povinen pod°ídit se regulí dvouletého ml£ení, který je v pythagorejském °ádu na°ízen,
ani jiným °ádovým zákon·m, a´ uº jsou jakékoli, nebo´ novis intervenientibus causis, novae
condendae sunt leges, proque ipsis condita non
intelliguntur iura: interimque ad optimi iudicium
iudicis referenda est sententia, cuius intersit iuxta
necessarium atque commodum providere. Mluv
tedy mezi akustiky, zvaºuj a p°emý²lej mezi
matematiky, diskutuj, ptej se, pou£uj, vyhla²uj a ur£uj mezi fyziky, scházej se se v²emi,
diskutuj se v²emi, sbrat°uj se, spojuj se, ztotoº¬uj se se v²emi, panuj nade v²emi, bu¤
v²ím.
OSEL Sly²eli jste?
V•E’”AN Nejsme hlu²í.
Kniha vyjde v tomto roce v nakladatelství Argo.
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Cesta do (s)v¥domí moderní mysli
Hynek Zykmund
D¥jiny literárního v¥hlasu, a´ nahlíºeny z perspektivy vývojové £i estetické hodnoty, se
namnoze jeví jako d¥jiny nevd¥ku a nespravedlnosti. I román La coscienza di Zeno (1923; £esky
r. 1975 a 2005 pod názvem V¥domí a sv¥domí Zena Cosiniho) Ters´ana Itala Sveva m·ºe nejen
£eskému £tená°i p°ipadat jako text obskurní, a£koli se v n¥m zcela neoddiskutovateln¥ skrývá
jeden z klasických po£in· evropské literatury dvacátého století, °adící svého autora na rove¬
tak význa£ných p°edstavitel· literární moderny, jako byli Marcel Proust £i James Joyce. Le£
skute£nost, ºe Svevovo jméno u nás nedosahuje v¥hlasu Sicilana Luigiho Pirandella £i Svevova
italského objevitele, Janovana Eugenia Montaleho, jakoby pouze replikuje nezájem, který dílo
tohoto autora provázel po v¥t²inu jeho ºivota. Nejenºe byl nucen první dva romány vydat
vlastním nákladem, ale navíc oba Una vita (1892; £esky r. 1974 pod názvem šivot pana Alfonsa;
Svevo si dle v²eho nebyl v¥dom existence stejnojmenného románu Maupassantova) a Senilità
(1898, £esky r. 1971) z·staly bez pov²imnutí a na desetiletí zapadly.
Ettore Schmitz (1861-1928), jak zn¥lo Svevovo ob£anské jméno, se narodil v tehdy nejv¥t²ím
a nejvýznamn¥j²ím p°ístavu habsburské monarchie (coº je výsada, kterou Terst po p°ipojení
k Itálii v roce 1918 ztratil), a to v roce, kdy je v Turín¥ vyhlá²eno Italské království (zatím je²t¥
bez Benátska a papeºského státu s •ímem) v £ele s Viktorem Emanuelem II. a s Florencií
coby hlavním m¥stem. Raku²an Svevo se tak po v¥t²inu svého ºivota nachází nejen na
periferii, nýbrº doslova za hranicemi italského kulturního a spole£enského ºivota. Vedle
izolace zem¥pisné jej provází i marginalizace jazyková. Stejn¥ jako jeho brat°i odchází totiº
na studia na obchodní akademii do Bavor, kde se seznamuje nejen s n¥meckými klasiky,
ale v jejich jazyce £te nap°íklad i díla Turgen¥vova. Vezmeme-li v potaz, ºe jeho prvním
jazykem byl terstský dialekt, °e£ pro Italy z jiných £ástí Apeninského poloostrova bezmála
nesrozumitelná, a ºe ital²tina spisovná je aº jeho t°etím jazykem, nep°ekvapí nás, ºe Svevo
bývá ob£as kritizován jak za omezenou slovní zásobu, tak za stylovou nevyt°íbenost.
Vztah okraje a centra, pro moderní literaturu tak zásadní, se u Sveva z faktu biogra ckého
p°etavuje v téma literární, jak o tom sv¥d£í i záv¥re£né stránky Zena Cosiniho. Nemáme tu co
do £in¥ní s pouhou nahodilostí d¥jin £i literární manýrou. Naráºíme zde na významotvornou
diferenci, která nejenºe sama dokáºe podat unikátní výpov¥¤ o mechanismech marginalizace,
nýbrº která téº ze Svevova posledního románu £iní jedine£ný p°íklad deleuzeovské minoritní
literatury .
Pro dal²í osud spisovatele Sveva mají vedle s¬atku s mladi£kou sest°enicí Livií (který jej
nan£n¥ zajistí a poskytne mu sdostatek autobiogra cké matérie pro sepsání Zena Cosiniho)
zásadní význam p°edev²ím jeho zájem o Freudovu psychoanalýzu a p°átelství s Jamesem
Joycem. S Freudovým dílem se Svevo seznamuje jiº na konci první dekády dvacátého století,
o deset let pozd¥ji jej dokonce sám p°ekládá (Výklad sn·). S Joycem se Svevo setkává v roce 1906,
kdy od n¥j za£íná brát lekce anglického jazyka, a brzy nato si s ním také za£ne porovnávat svou
tvorbu. Tehdy je²t¥ zcela neznámý Joyce, který práv¥ dokon£uje práci na povídkách pozd¥ji
kniºn¥ vydaných pod názvem Dubliners (Dubli¬ané), se o Svevovu tvorbu ºiv¥ zajímá a druhým
románem, Senilitou, je nad²en. P°i práci na Odysseovi se také u Sveva informuje o ºidovských
reáliích a údajn¥ podle Sveva i £áste£n¥ vystaví postavu Leopolda Blooma. Bude to nakonec týº
James Joyce, který b¥hem svého pa°íºského pobytu p°edstaví Sveva literárnímu sv¥tu.
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ƒtvrtstoletí, které uplynulo mezi vydáním Senility a V¥domím a sv¥domím Zena Cosiniho, se
nemohlo neprojevit na Svevov¥ stylu. Ve svém t°etím, nejslavn¥j²ím románu se de nitivn¥
rozchází s postupy verismu (italské varianty naturalismu), který do nemalé míry formoval
poetiku jeho p°edchozích knih. Snad nejmarkantn¥j²ím rozdílem je, ºe p°íb¥h Zena Cosiniho
je komponován v ich-form¥; do pop°edí Svevova textu se posouvá subjektivnost zobrazení
skute£nosti: události jsou ltrovány v¥domím, a v je²t¥ v¥t²í mí°e st¥ºí reflektovatelným
podv¥domím protagonisty, následkem £ehoº se stávají nestabilními a nesnadno uchopitelnými.
ƒtená° tak Zena sleduje, jak p°ikra²luje své záºitky a p°etavuje je v historky, mnohdy s cílem
zintenzivnit jejich komický ú£inek, nebo jej zastihuje v momentech, kdy jeho touhy, v¥domí
navzdory, prom¥¬ují proºívané k obrazu svému. Jindy nás p°ekvapí svým p°iznáním, ºe na
trapné momenty svého ºivota se snaºil zapomenout, p°i£emº my, £tená°i jeho psychoanalytických memoár· , nedokáºeme posoudit, do jaké míry byl v tomto svém snaºení úsp¥²ný.
Zde se p°ed námi otvírá prvé velké téma Svevova románu: tematizace vztahu textu a pam¥ti. Vzpomínání není ani tak aktem rekuperace minulé skute£nosti v p°ítomném okamºiku,
jako spí²e kreativním po£inem, který není redukovatelný na £innost v¥domí, nebo´ podléhá
nejen p·sobení podv¥domých mechanism· mysli, nýbrº i p°esun·m tropologickým a logice
textuality obecn¥.
Analýza subjektivity ov²em není zam¥nitelná s apoteózou subjektu. Práv¥ proto, ºe v²e
je vid¥no prismatem subjektivity, která realitu ltruje skrze defensivní mechanismy nebo ji
transformuje na denní sny, a práv¥ proto, ºe Zeno manipuluje svými vzpomínkami, dochází
p°ed na²imi zraky k radikálnímu rozleptávání pojmu identity: identita moderního subjektu je
p°edstavena coby necelistvá a nezakotvená, neustále se transformující podle pot°eb, £i p°esn¥ji:
podle skrytých tuºeb a motivací. Okolní sv¥t se neustále prom¥¬uje v souladu s prom¥nami
Zenova du²evního stavu. Vzpome¬me, jak Augusta v jeho o£ích zkrásní, jen co se rozhodne
pojmout ji za cho´, jak se prostinká Carla, v souladu s jeho erotickými tuºbami, jeví jako
nejskvostn¥j²í z ºen £i jak se dokáºe k nepoznání prom¥nit celý sv¥t v moment¥, kdy skoná
Guido, Zen·v obchodní partner a nenávid¥ný rival v jedné osob¥, jemuº ná² vyprav¥£, za
výrazné pomoci svého podv¥domí, ani nedokáºe p°ijít na poh°eb. Zenovo vypráv¥ní se tak nese
ve znamení klamu klamáni jsou jeho románoví protihrá£i, on sám a nakonec i jeho £tená°i,
jimº z·stává pravý stav v¥cí navºdy skryt, nebo´ Zenovi rivalové jsou nám p°edstavováni
ambivalentn¥ a £tená°i není dána p°íleºitost u£init si objektivní, nezkreslenou p°edstavu.
Cílem Svevova románu ov²em není zobrazení objektivní reality, nýbrº fungování lidského
(pod)v¥domí. T¥ºi²t¥ textu se p°esouvá od stavu k procesualit¥, od obrazu reality k mechanism·m jejího performativního ustavování v r·zno£tení. Ne°e£ené je tak v Svevov¥ románu
stejn¥ d·leºité, ne-li d·leºit¥j²í, neº °e£ené.
Rozpad celistvosti identity moderního subjektu, reprezentovaný ve V¥domí a sv¥domí Zena
Cosiniho rozpadem celistvé identity románové postavy, se u Sveva logicky promítá i do roviny
intersubjektivních vztah·, coº se z°eteln¥ projevuje v nikoli markantním, by´ významném
tématu p°eºití. Tak jako Zeno není v ºádném ohledu p°íbuzným tragických hrdin· antických
text·, tak ani jeho st°et s dal²ími protagonisty románu ani vzdálen¥ nep°ipomíná tragické
soupe°ení Achill· a Hektor· starov¥ké literární tradice. Zeno své rivaly a soky nikdy nep°em·ºe
v silném slova smyslu; ba co víc, ani se s nimi neutká v bitv¥ na otev°eném poli. Následkem toho
je i rozuzlení konflikt· Svevova textu krajn¥ nehrdinské. Zeno své soupe°e nep°em·ºe, on je
jednodu²e p°eºije. Namísto ostrého vyjevení se antagonií, namísto fyzického násilí nastupuje
na scénu hra sublimace, transfer· a odklad·.
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Zenova psychoanalýzou motivovaná introspekce rozbíjí nejen jeho ucelenou identitu
a tím i identitu tradi£ní románové postavy , nýbrº i samotný románový d¥j. P°íb¥h jako
takový je potla£en, nebo´ pozornost vyprav¥£e je up°ena jinam coº je z°ejmé jiº z letmého
pohledu na uspo°ádání a rozsah jednotlivých kapitol. Zenovo vypráv¥ní není chronologické a
nesm¥°uje k ºádnému d¥jovému vyvrcholení. R·zným obdobím a událostem svého ºivota
se vyprav¥£ v¥nuje s nestejnou intenzitou a tuto nerovnom¥rnou distribuci pozornosti nelze
odvodit z ºádné objektivní motivace £i logiky; kone£ným arbitrem relevance navºdy z·stává
momentální stav Zenova (pod)v¥domí. Svev·v román se nenese ani ve znamení progresu, ani
regrese a na jeho konci na nás ne£eká ºádné organické rozuzlení; £tená° se musí spokojit pouze
s reºimem necílené zm¥ny a neukon£itelné repetice, jeº je v textu brilantn¥ reprezentována
Zenovými v¥£nými posledními cigaretami .
Zenovo vypráv¥ní si je své nezavr²itelnosti v¥domo a staví se k ní jediným moºným
zp·sobem: ironicky. Ironie se projevuje nejen v Zenov¥ postoji k vlastnímu ºivotu, ale nabývá
i povahy metatextového komentá°e: jelikoº se Zen·v ºivot odehrává vºdy jiº v textu jeho
psychoanalytického sebezkoumání, obrací se v²udyp°ítomná ironie i proti textu samému, proti
vºité p°edstav¥ textu coby schrány stabilního významu.
A p°esto Svev·v román není pouhou do sebe uzav°enou, formalistickou h°í£kou. To, co se
da°í Zenovi coby individuu, tedy p°ekonat nenávist a nutkání zabít svého soka a p°etavit je
v symbolickou sublimaci a pasivní p°eºití, se neda°í modernímu £lov¥ku obecn¥, nebo´ toho
s posledními stránkami Zena Cosiniho strhává vír nastupující první sv¥tové války. Na záv¥r
celého románu se pak £tená° nadá výtrysku Zenovy zá²ti a nenávisti v·£i lidstvu jako celku,
vylí£enému jako parazit, jehoº by se Zem¥ m¥la zbavit. Svevovou alternativou k nekone£né
repetici se tak s kone£nou platností stává p°edstava radikálního konce bez nad¥je na vykoupení.
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ITALO SVEVO
V¥domí a sv¥domí Zena Cosiniho
Italo Svevo
p°eloºil Jan Vladislav
Jan Vladislav se narodil v roce 1923
v Hlohovci. Vlastním jménem Ladislav Bambásek. Básník, esejista,
p°ekladatel (z angli£tiny, francouz²tiny, ital²tiny, ru²tiny, sloven²tiny
nebo ²pan¥l²tiny; spolup°ekládal i
z °ady dal²ích jazyk· nap°. z £ín²tiny nebo b¥loru²tiny). Vystudoval
na lozo cké fakult¥ Univerzity Karlovy. V letech 1969 70 byl ²éfredaktorem £asopisu Sv¥tová literatura.
Po roce 1970 publikoval pod jinými
jmény i své p°eklady. V roce 1981
emigroval do Francie. Spolupracoval s rozhlasovými stanicemi Svobodná Evropa a Deutschlandfunk,
v letech 1982 87 vedl na Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales
v Pa°íºi seminá° o nezávislé kultu°e
st°ední a východní Evropy. V roce
1986 se v Scheinfeldu podílel na zaloºení ƒeskoslovenského dokumenta£ního st°ediska nezávislé literatury,
roku 1987 se stal jeho p°edsedou. V letech 1987 89 spoluredigoval £tvrtletník Acta. Nositel •ádu T. G. Masaryka (1991), francouzského •ádu
um¥ní a literatury (1993), Ceny PEN
klubu za celoºivotní dílo (1998) a
Státní ceny za p°ekladatelské dílo
(2001). Ze sbírek: Dar (1946), Ho°ící
£lov¥k (1948), Samomluvy (1950 60),
Fragmenty (1978 1989), Kniha poezie (1991), V¥ty (1962 72). Z p°eklad· nelze opomenout Shakespearovy Sonety (poprvé 1945), Baudelaira, Danta, Goldoniho, Huga, Kuku£ína, Michelangela, Préverta nebo
Tassa.
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A práv¥ dnes si najednou uv¥domuju n¥co, na£ jsem uº dávno zapomn¥l. První cigarety, které
jsem kou°il, se uº neprodávají. Kolem roku 1870 byly v Rakousku v prodeji cigarety v papírových
krabi£kách se zna£kou dvouhlavého orla. A zrovna kolem jedné takové krabi£ky se znenadání
seskupuje °ada postav, dost výrazných, abych si vybavil jejich jména, ale ne zas natolik, aby
m¥ to ne£ekané setkání vzru²ilo. Snaºím se z toho vyt¥ºit víc a jdu si sednout do leno²ky ale
postavy blednou a místo nich se objevují ²a²kové, kte°í si ze mne tropí smích. Zkrou²en¥ se
vracím ke stolu.
Jedna z t¥ch postav, ta s tím pon¥kud chraptivým hlasem, je Giuseppe, chlapec stejn¥ starý
jako já, a druhá m·j bratr, o rok mlad²í a uº léta neboºtík. Podle v²eho dostával Giuseppe plno
pen¥z od otce a pak nám dával ty cigarety. S ur£itostí v²ak vím, ºe bratrovi jich dával víc neº
mn¥. Tak se stalo, ºe jsem si musel opat°it dal²í sám a ºe jsem za£al krást. V lét¥ otec nechával
v jídeln¥ p°es ºidli vestu a v kapsi£ce u této vesty bývaly vºdycky drobné; ztopil jsem tedy deset
sold·, které jsem pot°eboval na drahocennou krabi£ku, a pak jsem v²ech t¥ch deset cigaret, co
v ní byly, vykou°il jednu za druhou, abych nem¥l usv¥d£ující plody své krádeºe p°íli² dlouho
u sebe.
To v²echno leºelo v mém v¥domí na dosah ruky, ale oºilo to aº te¤; d°ív jsem nev¥d¥l, ºe by
to mohlo být d·leºité. Tak jsem tedy zachytil po£átky toho ohyzdného zvyku, a kdo ví, moºná,
ºe jsem se z n¥ho uº vylé£il. Zapaluju si proto, abych to vyzkou²el, svou poslední cigaretu, a
moºná ºe ji co nejd°ív znechucen¥ zahodím.
Vzpomínám si taky, jak m¥ jednou otec p°istihl s tou jeho vestou v ruce. S drzostí, na
kterou bych se dnes nezmohl a která ve mn¥ vzbuzuje je²t¥ te¤ odpor kdo ví, jestli tenhle
pocit není pro mé lé£ení velice d·leºitý jsem mu °ekl, ºe m¥ napadlo spo£ítat, kolik má na
vest¥ knoflík·. Otec se mým po£tá°ským nebo krej£ovským sklon·m zasmál a nev²iml si, ºe
mám prsty v kapsi£ce. Ke své cti m·ºu °íci, ºe tento smích na ú£et mé nevinnosti, která uº
neexistovala, sta£il, abych jednou provºdy p°estal krást. Totiº kradl jsem dál, ale aniº jsem si to
uv¥domoval. Otec nechával leºet po byt¥ na okrajích stol· a sk°ín¥k nap·l vykou°ené virºinky.
Krom¥ toho jsem v¥d¥l, nebo aspo¬ jsem si to myslel, ºe je na²e stará sluºebná Catina vyhazuje,
a tak jsem je tedy potají doku°oval sám. Uº kdyº jsem se jich zmoc¬oval, jsem se pokaºdé
ot°ásal odporem, protoºe jsem v¥d¥l, jak mi bude zle. Pak jsem je kou°il, aº se mi pokrylo £elo
studeným potem a obracel ºaludek. Nedá se °íct, ºe bych byl v d¥tství trp¥l nedostatkem pevné
v·le.
Vím taky naprosto p°esn¥, jak m¥ otec odnau£il i tomuto zvyku. Jednou v lét¥ jsem se vrátil
unavený a celý zpocený ze ²kolního výletu. Maminka mi pomohla se svléct a pak m¥ zabalila
do koupacího plá²t¥ a uloºila spát na pohovku, kam si potom sedla taky sama s n¥jakým ²itím.
Cht¥lo se mi hrozn¥ spát, ale m¥l jsem je²t¥ o£i plné slunce a byl jsem po°ád p°i plném v¥domí.
V duchu mi tane jako cosi samostatného slast, která v tom v¥ku doprovází odpo£inek po velké
námaze, a ten obraz je tak ostrý, jako bych byl doposud po boku toho drahého t¥la, které uº
není.

Vzpomínám si na ten sv¥ºí velký pokoj, kde jsme si my d¥ti hrávaly; dnes, kdy se tak skrblí
prostorem, je rozd¥len na dva. Bratr v té scén¥ nevystupuje; to m¥ p°ekvapuje, musel se p°ece
výletu zú£astnit se mnou a m¥l by tam tedy leºet taky. Nebo ºe by spal na druhém konci té
velké pohovky? Dívám se tam, ale zdá se mi, ºe to místo je prázdné. Vidím jen sebe, blaho
toho odpo£inku, matku a potom otce, jehoº slova mi zní v u²ích. Ve²el do pokoje a nejd°ív m¥
nevid¥l, protoºe vyk°ikl: ,,Marie!``
Maminka ho posu¬kem a tichým pst upozornila na mne, protoºe si myslela, ºe jsem
pohrouºen do spánku, zatímco já se nad ním vzná²el p°i plném v¥domí. Bylo mi milé, ºe tatínek
musí mít na mne ohledy, a ani jsem se nehnul. Otec si ²eptem st¥ºoval: ,,Já se asi zblázním. Vím
docela ur£it¥, ºe jsem p°ed p·l hodinou nechal leºet tady na té sk°íni p·lku virºinky, a te¤ je
pry£. Je to se mnou £ím dál hor²í. Nevidím pro o£i.``
Matka odpov¥d¥la rovn¥º ²eptem, ale plným veselí, které potla£ovala jen ze strachu, aby m¥
nevzbudila:
,,Ale od ob¥da sem p°ece nikdo nevkro£il!``
Otec zamumlal:
,,To vím taky, práv¥ proto si myslím, ºe se zblázním!``
A pak se oto£il a ²el.
Pootev°el jsem o£i a podíval jsem se na matku. Dala se znovu do ²ití, ale usmívala se dál.
Jist¥ si nemyslela, kdyº se tak usmívala t¥m tatínkovým obavám, ºe by se opravdu zbláznil.
Ten úsm¥v z·stal ve mn¥ vryt tak, ºe jsem si na n¥j okamºit¥ vzpomn¥l, jakmile se jednoho
dne objevil na rtech mé ºeny.
Pozd¥ji mi uº v ukájení mé ne°esti nebránil ºádný nedostatek pen¥z a naopak ji podn¥covaly
zákazy.
Pamatuju se, ºe jsem kou°ívával hodn¥ a ºe jsem se p°itom schovával na v²ech moºných
místech. Vzpomínám si, protoºe to pak m¥lo za následek prudký fyzický hnus, jak jsem byl
jednou je²t¥ s dv¥ma dal²ími chlapci p°es p·l hodiny v jakémsi sklep¥. V pam¥ti z nich
nenacházím nic neº jejich d¥tské oble£ení pár krátkých kalhot, které se ty£í prázdné, protoºe
t¥lo z nich vymazal £as. M¥li jsme plno cigaret a cht¥li jsme zkusit, kdo jich dokáºe vykou°it víc
a co nejd°ív.Vyhrál jsem já a hrdinsky jsem skrýval nevolnost, kterou mi p°ivodil ten zvlá²tní
výkon. Potom jsme vy²li na slunce a na vzduch. Musel jsem zav°ít o£i, abych se omámen
nesvalil. Kdyº jsem se vzpamatoval, za£al jsem se chlubit svým vít¥zstvím. A tu mi jeden z t¥ch
£loví£k· °ekl:
,,Mn¥ je jedno, ºe jsem prohrál, já kou°ím, jen kdyº mám chu´.``
Pamatuju se na to zdravé slovo, ale ne uº na tu dozajista práv¥ tak zdravou tvá°i£ku, která
se v té chvíli ke mn¥ musela obrátit.
Zato já jsem tenkrát nev¥d¥l, jestli cigarety a jejich chu´ a stav, do n¥hoº m¥ p°ivádí nikotin,
mám rád, nebo je nenávidím. Kdyº jsem poznal, ºe je nenávidím, bylo to v²echno je²t¥ hor²í.
A to jsem poznal asi ve dvaceti. M¥l jsem tenkrát n¥kolik týdn· neoby£ejn¥ silné bolení v krku
a k tomu hore£ky. Doktor °ekl, ºe musím leºet a ºe se musím naprosto vyst°íhat kou°ení.
Pamatuju se na to slovo naprosto! Zasáhlo mne a hore£ka je p°ibarvila vznikla ve mn¥ veliká
prázdnota a nebylo nic, co by odolalo ohromnému tlaku, který okamºit¥ vzniká kolem kaºdé
prázdnoty.
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Kdyº doktor ode²el, z·stal otec (matka uº byla léta mrtvá) je²t¥ chvíli s doutníkem v ústech
u mne a d¥lal mi spole£nost. Na odchodu mi p°ejel lehce rukou p°es pálící £elo a °ekl:
,,A nekou°it, sly²í²!``
Zmocnil se mne nesmírný neklid. •íkal jsem si: ,,Kdyº mi to tedy ²kodí, nebudu uº nikdy
kou°it, ale nejd°ív si zakou°ím naposled.`` Zapálil jsem si cigaretu a najednou jsem cítil, jak
se osvobozuju od toho neklidu, t°ebaºe mi moºná hore£ka stoupla a p°i kaºdém tahu m¥ to
na mandlích pálilo, jako by se jich dotkl ºhavý uhlík. Dokou°il jsem cigaretu s p°esností, s níº
£lov¥k splní slib. A se stejn¥ hroznými bolestmi jsem vykou°il b¥hem své nemoci je²t¥ mnoho
dal²ích. Otec chodil s doutníkem v ústech sem a tam a °íkal:
,,Výborn¥! Je²t¥ pár dn· bez kou°ení a jsi zase zdráv!``
Ta v¥ta sta£ila, abych si hned p°ál, aby co nejrychleji ode²el a já se mohl vrhnout po své
cigaret¥. Dokonce jsem d¥lával, ºe spím, abych ho p°im¥l odejít d°ív.
Tato nemoc vyvolala moje dal²í potíºe, totiº snahu zbavit se kou°ení. Moje dny byly nakonec
plné cigaret a p°edsevzetí, ºe uº nebudu kou°it, a abych to °ekl v²echno najednou, £as od £asu
jsou takové je²t¥ te¤.
Kniha vy²la v tomto roce v nakladatelství Tichá Byzanc
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