JiříUrbanec
Reá|ieamýtusvtvorbě
MichalaAjvaze
jednoznačnězařadit autora,jenŽ chápe svět jako labyrint, ovšem přes
''ou bezvýchodnostpřesto nřijímaný iako normální místo pobytu. autora,
!\
jemužje
.l.
prvotníživorodýchaos bližšínežvnějškovýřád, který se stává kru\
nýřem živéskutečnosti,autora,vjehoŽ představivostiběžněprojíždí
rychlovlakjeho
\

yelze

loŽnicí,v telefonníbudce na praŽskémHavelskémnáměstídrŽísluchátko mořský koník a kterclukolivčástíbytu nebo města lze bezprostředněvstoupit do dalšíhosvěta,
bizarního,fantastického,a přesto popisovanéhos cÍetaiiy,kterése nevymykají naší
dennízkušenosti.
Při povrchnímseznámeníby někdo mohl říci, Žeje to spisovatelsunealista,s obraznostíblízkou grafickým světůma tvarůmněkdejšího
Jindřicha Štýrskehoa Toyen.
Ale Ajvazovi schází to klidně poetickéa do snovosti ústící
vyzněníobrazůobou vý-lěžko
tvarníků.Je snad literárně příbuzný Vítězslavu Nezvalovi?
ovšem hledat
u Ajvaze tu nezvalovskou kypivost vzájemně se podmiňujícícha v neustálémopoje.
ní slovem Znovu se vršícíchobrazů,kterésvědčío žhavémvnitřním magmatu,z něhoŽ vybuchujíoslnivégejzírymetafor.A co se pokusit lrledatanalogie mezi bizarními
světy SalvadoraDalího a Michala Ajvaze? A|'e našemuliter.átovije vzdáleno vzpurné
gesto Dalího, ten povýšenýšklebna účetokolníhoprůměrného
světa.
Svou esejistickoua přímo vědeckou aktivitou v oblasti filozofie a estetiky by mohl Ajvaz být chápán jako pokračovatelv linii Ladislava K|ímy,i včetněživotníhopostoje hlubokých a originá|níchmyslitelů'jimž je lhostejno,zda člověk pracujejako
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strojníku lokomobily, nočníhlídač,pomocný dělník nebo čeryačv osamocenémaringotce. Bylo by to ovšem srovnávánípovrchní,vždyťKlíma na rozdíl od Ajvaze
směřoval jako egocentristak extrémnímuindividualismu.

Ajvaz ve své'
matologií (Pr

stavu zrodu, n

Nelze u Michala Ajvaze hledat ani sklon k pokleslé pohádkovosti, tak typické
v poslednídobě u zábavně užitkovéprimitivní literatury,v nížse bojuje s vampýry

níhosilového
jetí silovým p

nebo s mimozemšťanyav niŽ superman zázračnélétámezivěžemi newyorských rnra.

jen mechanicl

kodrapů. Z Ajvazových bizarních prostředí a situací v podstatě nikdy nečišíhruza

pií a odvozen

a beznaděj,krvelačnosta násilí,ukončené
navíclaciným hepyendem.
Než se pokusíme o podrobnějši pozníni, jaký je v Ajvazově tvorbě vztah auten.
tických a běžně známých reálií k mýtu, můžemekonstatovat,že|iterárni obec mu ne-

Jen výjimt

kdysi ve střei
la. Ani jeho d1

upírá nespornou originalitu, či přímo velikost uměleckého projevu. Vladimír
Novotný ve Slovníku českých spisovatelů od roku 1945 (Praha 1995) uvádí:

kombinace tě

,,ZtÍkladnírysy Ajvazova bcisnickéhorukopisu utváří snaha o celisné nůrčífilozofické a uměleckégesto.,. Luboš Merhaut v recenzi Ajvazova románu Druhé město
(Íiterárnínoviny 1993' číslo37) odmítámožnounámitk-rr,Že by mohlo iít o ,,artirt-

Způsobj
Lano z knihy

přijetí neobvyklého
ně maskovl-nouba.r1a!itu,.,
a naopak.docházi až k. na.dšenému
projevu,
Ajvazova uměleckého
v němž bizarní i cynické nárazy obrazůpůsobípřiro-

//D-^L^
\t Lstra

zeně: ,,Vyvěrají z nevšedníhoindividudlního gesta, kterésvou úplností,stylovou dů.

nrr vvfvářeií

il

^ ^ x . ^ l . ' . Á !^
Ďvrr _ Pv^gu
t OQO\
Lrgtl

nevymyká na

Lze šplha

slednostíi svou živostía ironickým nadhledem koneckoncůpřekračuje hranice okruhů

tů.Pročbych

>imaginativní<či experimentóLníprózy, do něhož by mohl být vřazovtin... S tímto

povídky,vŽd;

Merhautovým hodnocenímlze souhlasit,aŽ na ten ,,trontckýnacihieci'..

víÍra stmívd

Známe.|i dnes i dalšíAjvazovy literarní projevy, tak z nich nesporně vyvěrá spíš
rrrhal.-,nální

žilt^fňí í'řqq

ha nřímo
Prrtrtv

nnLnrc
PUiaUiú

řlnrrě|.q
ý'viÚ.\a'

h|páaiíníhn
l'rvugJrÝrttv

zát|cÁní

c zennmí-

nané.Je třeba se ohlédnouti zajeho příběhovými texty a poznárne daleko zřetelněji,
žesměřuje spíšedo hlubin, kde se teprvez chaosurodíběžnétvary ajejich slovnípojmenování. Použiji jednoho citátu z knihy Tiché labyrinty (Praha 1996), v niŽ Ajvaz
k fotografiím lesa od Petra Hrušky připojil průběžnétextJ (Str. XXV[I): ,,obvykle
hlefuime ve spletích,kterése nabízejínašemuoku, hlavní tvar věci jako hieroglý, jejž
můžemesnadno přečíst,přiřadit k němu význarn, kterj mrime hotový a připravený
k použití,a tak fuidanku, kterou neim vidění klade, snadna rozluštit,aniž bychom se
museli vyůivat na nejistépltině nehotových tvarůa do prostotu uzruÍvajících
slov,,.
Ajvazovo myšlenískutečněpočítás jistým ,pre-artikulavaným polem,,, v němž se
teprve rodí významy slov a následný popis jisté skutečnosti'V těchto souvislostech
můŽebýt pak vševe stavu zrodu, z ,,pre-artikulovaného,,zázemi autorova vědomímohou vyvsÍiívatjakékoliv situace, podobně jako při biblickém stvoření světa. Michal
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Ajvaz ve svéfilozofické studii Znak a bytí, podtitul Úvahy nad DerridoYou gram.
matologií (Praha l994), uvádímimo jiné (Str.33): ,,Ilraje ntivratemke skutečnosti
ve
Stavu zrodu, napojuje se na genetickésílyjsoucího, a tedyje takévstupemdo původ.
..Literární
níhosilovéhopole prostoru.
tvorba- jako určitýdruh ,,hry,.-je v tomto pojetí silovým polem pro vznik kombinacía představ,pro vznik nových ,,realit..,nikoliv
jen mechanickýmpopisem běžnějsoucího,
přičemžjakýkolivliterárnítext neníjenkopií a odvozeninouautentickéhosvěta,ale novou realitou,je to věc sama o sobě.
Jen výjimečněnajdemeu Ajvaze pojmy nebojevy, kteréby byly vymyšlenyjako
kdysi ve středověku na způsobptáka o třech nohách nebo lva s rohem uprostředčela. Ani jeho dílčílidskésituacese neodlišujíod toho,co běŽnězažívámea vidíme..Jen
kombinace těchto autentickýchreáliíjsou dramaticky nové,nezvykléa ve svémúhrnu vytvďejí jakrysimýtický svět'
Způsobjeho tvorby |ze ,týraznépoznat na relativně velmi kátkém textu s názvem
Lano z knihy Návrat starého varana (Praha |991). Každá jeho povídka nebo i báscň _ pokud ovšem;deo básně v případěsouboruYražda r'hotelu Intercontlnenta!
(Praha 1989)- začínápřesnýrnpopisem prcstředínebo základní situace icř <eniiak
nevymyká našimvšednímzkušenostem.
Lze šplhatpo laně na vysokou kolmou stěnul Zajisté,to je běŽná činnostalpinistů.Proč bychom tedy nevěřili autorovi, když to o sobě tvrdí v první větě tóto mini.
povídky,vždyéto dokonce doplnil větoujakoby reportážněpřesnou: ,,Foukó studený
vítr a stmívá se: je pozdní odpoledne listopadovéhodne roku 1988'"
A na začátkudalšíhoodstavcekonstatuje,že se cestou setkáVá s mnoha podivuhodný.mivěcmi. }.Iaskále jistě ncjsou okna,jimiž lzc nahlížctdo bytůs modra'''ouzá
ří televizorů,ani se setkats telefonnímautomatem,kde se vyvěšenésluchátko houpe
na šňůřea z néhoŽdoznívajídryáčnickénadávky na manžela.Ale tyto detaily samy
o sobě nejsou nereálné,ba naopakjsou zde podány se střízlivouvěcností.Vrcholu absurdity pak dosahujeAjvaz kátce nato, když zachycuje setkánína lairě,jako by šlo
o míjenína pražskéNárodní třídě.Někdo s|ézáv protisměru,'je to dána v kožichu,
nemotorně Sepřeléztime,jehlový podpatek se mi opře o temeno hlavy, mdm strach, že
mi přerazí lebečníkost a zapícltnese mi do mozku...A přesto ženabez problémůse
dostává dále' i když v mlze pod ním pak syčíněco o jeho nešikovnosti.
Když se vypravěč dostane k vrcholu, nachází kamennou zeď, na jejímŽ zábrad|í
bylo toto lano uvázáno' ocitá se na křižovatceu Narodníhodivadla a jde si sednout
do tepla kavárny Slávie. Text končívýzvou, aby si člověkvšímali ,,skryrj,chpropasÍí..města,protožejen tak lze pochopit smysl všednostia tajemnýsměr vlastnícesty.
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K běžnýmatributům
Ajvazovy tvorbynáležímotiv vody,motiv ruzně se vynořivkoloběšíchzvířatv situacícha prostorách,ježpatřík dennímuzmechanizovanému
hu, motiv písma v neobvyklých místecha kombinacích,motiv velkolepých
sochďskýchděl objevujících
se v lokalitáchzapomenutých
nebozcelanepřípadných,
motiv vážnýchfilozofickýchrozhovorů
v bezprostřední
blízkostistupidních
banalit,
(povídka
nověji i motiv všemocnéa neurčitelné
hudby
BíIí mravenci v knize
orel,
Praha
1997)
motiv
vytvářené,
a
bující'
oslňující
hmoty,jejížposled}rkysový
nífázi miže být i černé
bahno(povídkaZénónovyparadoxy ze stejnojmenné
knihy). V Týrkysovémorlu zkoušíAjvaz i mnohovrstevnatou
kompozici,kdy uprostřed
příběhuse počíná
každého
dalšía v němopětdalšívyprávěnýpříběh,jako velkýobgaierijní
Íazna
stěně,který zobrazujeprávě tentoobraz na stěně,a v něm opět ve
zmenšeném
měřítkustejnýobraz,nakonecad absurdum.
ovšemAjvazovavirtuózní
kombinatorika
v T}rkysovémorlu může
véstažk samoúčelnosti
literárníhry,naroz.
dílod jeho dřívějších
plošejsou vícečtenářsky
textů,
kteréna menší
apelativní
a lidsky podněcující.
Zce|apravidelněAjvazovy
bizarnipříběhykončí
ve všední
azce|anormálnísitu-

Nietzsche, Mor
Meyrink, Leo.
toři s velkou ir
vovéhosvěta.
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čer u McDona
domůjsou pod

tajných spolků

k mechanickým
plavby po moři

Ajvazovo d.

me nevědomky

rý skulinou p:

eci iako hvchom z' nraž'skérrlice nřerítím neor{bočili rlo nezvvklého rlrrrhéhosvěfa.

poznáváme tím
mlsnosti, '" lnl

který se skrývá za světem běŽně viděným' V tom je bližšíArbesovým pražskýmro-

nímu transpon

manetům neŽ Poeovu světu permanentní chvějící se černé hrůzy nebo

dové Kižovatct

Diirrenmattovýmabsurdněladěným povídkám.

rozvijející variz

Vytváří Ajvaz svou kombinacíběžnýchdenníchdetailůz pražskýchulic a zákoutí nový a zce|aorigtnálnímýtus Prahy./Anebo jen pokraču.;e
v rozví.;ení
tétotradice,

tí, kde uvádí:,,
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na je1ímŽpočátkuse vyvinu| mýtus svatováclavskýa svatovo1těšský,
přes mýtus svatojanský,dále s mytickými prvky golemovskými a faustovskými,až k jisté mýtizaci
Prahy v díle Nerudově a dalších?
Mluvíme-li o Ajvazově postoji k autenticitědnešníhoživota,jak ji běŽněmíjíme,
aniŽ v dennímshonuj sme schopniji vnímat,pak musímeuvésti jménoFranze Kafky'
Lze'namítnout,že u Kafky je více obecnéhobezčasía neurčitostinežu Ajvaze, který pouŽívájasně identifikovatelnýchreálií právě našehočasu,ale copak nespojuje
Kafku i Ajvaze téměřsuchost a chladná věcnost popisů,a přesto oba směřují- každý svým způsobem- do obecnéhoapelu na hlubšía vícevrstevnéproŽiváni zdán|ivě
běžnéhoosudu? Jen ta drtivost kafkovskéosudovébezvýchodnostiAjvazovi schází,
přecejen (i když zdrženlivě)inklinuje kjisté poetizaci příběhu'
Hodně napoví o tomto autorovi jeho esejistika, shrnutá do souboru Thjemství
knihy (Brno 1997).V jeho statíchse objevujíjménaRilke, Proust, Hólderlin, KaÍka,
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šejícícestu.os

chápanýErnst Jiinger,Gombrowicz, Borges,
Nietzsche, Morgenstern,nejednoznačně
Meyrink, Leo Perutz, Petr Král, Laclislav Klíma. Jsou to jménaAjvazovi biízká, au.
jetoři s velkou imaginativnostía zároveň originálně nahlíŽející
za hranice běžného
vovéhosvěta.
A právě v tétoknize se přihlásil k mýtizaci svéhoměsta ve stati Proměny Prahy
(předtímv časopiseProstor 1992).Nevěři, Že by mýtus praŽskéhohistorickéhocentra mohla zničitsoučasnákomercializacea zbujelý cestovníruch. Už teď vidí,jak večer u McDonaldů vysedávají ťantomy,a tisíce nových firemních cedulek u clveří
domůjsou podle něho záhadoujako zaklínadlaa domníváse, žejde o Jastupitelství
tajných spolků egyptských kněží,o Stav)itelelabyrintťt,o dovozce rujhradních dílů
k mechanickým sochám, kterévečerbloudí pokoji, o cestovnísptllečnrlsti,poftidující
plavby po moři, skrytémv hlubiruÍchměst.,.
Ajvazovo dílo provokuje, vybizi ke zmnoženému
clrápánínašichživotů
, jeŽ ÍÍávime nevědomky v jakémsilabyrintu, připomíná chaosjako nezvládnutýelement,který skuIrnou proniká do běŽne vŠecinosti.
Smysi viastni existence pocÍieněho
poznáváme tim, Že stále vstupujeme do ,,otevírající
se nezncimékrajiny,, (Metafyzika
mlsnncli
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literÁr-

nímu transponováníautenticky současnýchŽivotníchdetai|ů,pak nyní stojí na osudové Kižovatce, zda lze jít takto ještědál a možnáprodukovatjen stereotypněse
rozvíjejícívariace, anebo zcela oprrstittuto dobře vyjetou abezpečnýúspěchpřinášejícícestu.ostatně bylo by to v duchu závěrečné
kapitoly v jeho studii Znak a bytí, kde uvádí:,,Cestaje něco, co má stupně,,,
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