
Krátká lpovídka.. 39 básni

Kristián Sttda

pro| .  oIdŤichu Krá|ov i

Následující tcxt by rrrohl b t trazván spíše ,,povídkou'', protoŽc je v;is|ed-
kern náhod a nlinlovolnych spo.ierrí, kdy v náhlé jasnosti chvíle slr|edávárnc
podobnosti a vztalry, ktcré .isou pro ,'postavu.. l iterární historie často značně
neprŮkazné; vn:jk| z poznáInck k četbě Zlutého sountraku pňi pŤípravě reedicc
básnického dí|a Milady Součkové a na základě letrn ch trŽkrj hovorrj
a rnatnych vzponrínek parnětníkri' z tlichŽ rnczitím někteŤí zemŤeIi:

V domácím kontcxtu jc dí|o Milady Součkové dodncs povaŽováno za vyho-
nek |itcrárrrího cxpcrintcntu' za povy'tce uzavŤeny fiktivní svět hry a i|uzc, za
svět, ktery sloŽitě zrcadlí prornělry stylri' dobovych pňíznakŮ a odkazrj; Součko-
vá je povaŽována za nrinoritrrílro autora, jednotlivá díla jsou pŤijímána spíše sc
zaujetím pro dany zpťrsob pcrspcktivy určitého textu, neŽ v autorskéln zárněru
dobírat se obrazu palněti: at. uŽ světa jednotlivce, nebo historické udá|osti
(nezkreslcnc dobovou stylizací a konvencí). Ale stejně jako vystupují Životní
rnotivy a salnota vypravěčc? autora? Součkové? z tihrnu jejího dí|a (ač o jejínt
Životě a soukronrí ncvítrlc skoro nic), odkn.yvají se pŤcd námi aŽ zcc|ku vztah

.jednotliv clr děl térnata, ktcrá jsotr pro spisovatelc ustŤcdní a základní.
Mclantrišské vydárrí Zlutého sottnruku v rocc |942, sbírky occněnÓ v Ira-

kladatelskÓ l itcrární soutěŽi, by|o pro jiŽ zra|ou autorku tcprvc prvrrírn vydá-
rrím knihy, jcjíŽ vydání si sama finančně ncpodpoii la, a ktcrÓ sc dostalo, díky
tehdcjŠírnu postavcrtí McIarrtriclrtr i Širokc publicity. Zluty 'struntruk jc první zc
tŤí knilr ' které autorka s odstupcrn jcdnoho roku v Mclantrichu vydala a které
díky nakladatclské prczcntaci patií k těm nejznámějŠírn, rcsp. doncdávna rrcj-
dostupnějšínr klrihánr Mi|ady Součkové. Žlurj, soumrok, Škota povitlek, Bel
canlo wcd|y autorktr pŤcccjcnorn do širŠího povědorní, zárovcii j i však
v jednotliv1ich dí|cch ijakoby natrvalo nezaměnitclně charaktcrizova|y: bás-
nickou sbírkoLr odkazcrn k ..čínské poczii ' ' '  souborctn povídck k ,'pĚch|ídcc
prozaickyc|r styIri'', ronrártcrn k paraÍiázi ,,folt)inovskélro ténrattr'.. Po vá|cc
však nakladate|ství da|o autorcc zŤetcIně najevo, Že o její práce, v souvislosti
s ',novynri koly.. l itcratury, nenrá zájern a Svou spolupráci s ní ukončilo.

Je opravdu zvláštní' .jak charakteristiky dobového pŤijctí knih vydan1ich
v Melantrichu pŤetrvávají dodncs, ijak privodní nakladatc|ská prczentacc sc
s touto obccnou reccpcí shodujc' Vydání Žlutého sountaku bylo navíc dopro-
vázcno poměrně širokou rcklarnní pLrblicitou, autorskyrn čtcnírn a picdstavc-
nírn v něktcrych Žcnsk1ich časopisech ved|c právě oblíben;fch románri. Pod
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takovym.jedním titu|kcm Modcrni básně vc 'sturočín'skén duchu sc napi. píŠe:

.'Bled |něSíc nad tiŠc snící krajinou, těžká' opojná vťrně odkvétajících květin,

zasněŽené vrcholky hor na obzoru . a v duši vclky, radostn poko.; a rnír,

slastná melalrcholic - takovy je rárnec nc.istarši pclcsie světa' kvetoucí pŤed

více jak tŤemi tisíciIctírni na bňezích Z|uté Ťcky, národního čínské|ro veletoku.
A toto ovzduší' prosyccnc kŤchk;yrn kouzlcrn čínsk;ich tušovych krescb, vytvo-
Íi la moderní čcská básníŤka Mi lada Součková vc své sbírcc.  ( . . . ) . le jí  vcrše
jsou odváŽnytn pokuscm, ktery se zdaňil, jak jc zŤc.imo 1iŽzto|lo, Žc v loĎské
lyrické soutěŽi McIantricha byly vyznamcnány čcstnyln uztrátríln... A Ronran
Jakobson sc jcště v 80. |etech v souvis|osti se Žlttt nt 'sountrukcm zmiĎujc
o ,,náznacích čínskc poczic' '.

PŮvodní rukopis sbírky Zluty sountrak zas|any do nakladatclské soutěŽe
ncsl označcní 39 bti,sní, a tcnto titul sc poslézc trkáza| pro nak|adatclstvíjako
nepŤijatelny. Sbírka vyšla jako 53. svazck cdicc l)oesic (Mathesiovy Nové
zpěvy staré ("' i l l- l, vyšly jako 44. svazck) s tituIcrn. ktcrÝ nakladatclství navrhlo
na zák|adě objednané pŤcdmluvy Jaroslava PrťrŠka.

V poměrně rozsáhlc korcspondcnci nak|adatc|ství Mclantrich s autorkou
o problérncclr titrrltr (zvcicjněnou PavIcrn Jarláčkcml) pickvaptrjc, s jakou Ich.
kostí sc autorka pŮvodního titrrlu zŤck|a a jak snadrro vstoupiIa do hry o ,'čín.
skou inspiraci.. svÓ básnickc sbírky. V.icdnorn Z prvních dopisťr nakIadatclství
píše k návrhu na změnu titu|u: ..Já bych tam chtě|a nějak rrlít tcn orient.
PŮvodně se to mělo.jnlcnovat Čírrsky divan ptrdlc Goctlra, alc Pr šck protcs-
toval, Že v Číně ncjsotr divany.' '2 Konfuznost toho sdě|cní paradoxně prozra-
zujc rnnohé podstatnÓ. Pr".istoupírnc-|i totiŽ k textrr J9 básní (krcr,j, se takÓ
rnirnochodctn dá číst.iako..rok tŤicát dcvát)i básní''- což tlcní zrovna nctypic-
ká |rra pro auttlrktt) bcz oné apriorní čínské pŤcdstavv a bcz Prriškovy jakoby
určující pŤcdrnluvy (cjíŽ rozbor by patrrrě ukázal ijc"ií učc|ovost), sh|cdárne,
Žc počct pŤím;ych odkazŮ a lraráŽck k čínské kultui'.c či rcá|iínr, rcsp. Vyc|rodu.
ncpŤcsahujc nijak odkazy a znlínky, ktcrÓ provázcjí Ťadu.iinlch děl autorky,
od Prvních písmcn aŽ k Se,šit n .}osc/in\, R),krové či Krátk ,n pol,íclkcich.
otcvŤcmc-Ii sbírku bcz těchto uvodních odkazrj (nrczi něŽ patÍí i pi.cdstava
o čínskcm charaktcru obálky knihy), propadárnc sc rázcln. bcz skrytosti, do
otevťcnÓho rni|clstlrcho za|knutír' do pŤíběhtr vzplantrtí' ktcry na sanlénr počátku
ncpotŤcbujc analogii, vzponrínku' pÍ.írněr, ani odkaz k jirlÓmu litcrárrrínru tcxtu.

l  . l .var 
l997. č. .

2 Ci tu j i  pot l|c l ) .  . l . :  
' | .var 
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Krátká,,povídka.. 39 tlásní

Kristian Suda

prof .  o IdŤichu Krá|ov i

Následující text by mohl b;yt nazván spíše ,,povídkou'', protoŽe jc vysled-
kern náhod a nrinrovolnych spo.jení, kdy v náhlé jasnosti chvílc shledávárne
podobnosti a vztahy, ktcré jsou pro '.postavu.. literární historie často zrračně
rrepr kazné; vznikl z pozllámck k Četbě Žlu ho soumraku pŤi piípravě reedicc
básnickÓho dí|a MiIady Součkové a rra základě letrnych rltrŽkŮ hovor
a rnatnych vzpomínek parnětníkli' z tlichŽ rnezitím někteÍí zemŤe Ii:

V domácím kontextu je dílo Mi|ady Součkové dodnes povaŽováno za vyho-
nek literárního cxpcrimctltu, za povytce uzavŤeny fiktivní svět hry a i|uze, za
svět, ktery sloŽitě zrcadlí prorněny stylri' dobovych pŤíznakŮ a odkazri; Součko-
vá je povaŽována za tnil loritnílro autora, jednotlivá díla jsou pŤijímána spíšc sc
zaujetím pro dany zpťrsob pcrspcktivy určitého textu, než v autorskérn záměru
dobírat se obrazu parněti: ať uŽ světa jcdnotlivce, nebo historické události
(nezkreslené dobovou stylizací a konvencí). A|e stejně jako vystupují Životní
motivy a Sa|nota vypravěče? autora? Součkové? z |rrnu jejího dí|a (ač o jejím
Životě a soukromí ncvírrrc skoro nic), odkq7vají se pŤed námi až zce|ku vztah
.jednotliv1/ch děl térnata, ktcrá jsoLr pro spisovate|e rlstŤední a základní.

Melantrišské vydání Žltttěho sounruku v roce |942, sbírky oceněné v na-
kladatelské literární soutěŽi, by|o pro jiŽzra|ou autorku tcprve prvním vydá-
nírn knihy, jejíŽ vydání si sama f.inančně nepodpoŤila, a které se dosta|o' díky
tehdejšírnu postavení Mclarrtrichu i široké pub|icity. Žluty 'sounrak je prvri zc
tŤí kni|r, které autorka s odstupcm jednoho roku v Mclantrichu vydala a ktcré
díky nakladatelské prczcntaci patčí k těm nejznámějšírn, resp. doncdávna rrej-
dostupnějŠím knihám Milady Součkové' Žluty sountrak, Škotu povíclek, Bel
canlo uved|y autorku pieccjcnorn do širšího povědorní, zároveĎ ji vŠak
v jcdnotlivych dí|cch ijakoby natrvalo nczaměnitelně charaktcrizovaly: bás-
nickou sbírkou odkazcrn k ' 'čínské poezii ' ' , souborem povídck k ,,pŤchlídce
prozaickyclr sty|ri'', rornárrcrn k parafrázi ',folt1inovského térrratu''' Po válce
však nakladatelství da|o autorcc zŤetelně najevo' Že o je1í práce, v souvislosti
s ,,novyrni koly.. l itcratury' ncrná zájern a svou spolupráci s ní ukončiIo.

Je opravdu zvláštrrí, jak charakteristiky dobového pŤijetí knih vydan ch
v Melantrichu pietrvávají dodnes, ijak privodní nakladatelská prczentace sc
s touto obccnou reccpcí shodujc. Vydání Žlutého sountraku by|o navíc dopro.
vázcno poměrně širokor"r rck|alnní publicitou, autorskyrn čtenírn a pÍedstave-
ním v rrěkterych Žcnskych časopisec|r vcdle právě ob|íbenych románŮ' Pod
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takov;im jednínr titulkcm Moderní básně ve stctročín'ském duchu se napi. píŠe:

',B|cd;j' měsíc nad tiše snící krajinou, těŽká' opojná vťrně odkvétajících květin,

zasněŽe|1é vrcho|ky hor na obzoru - a v duŠi vclky, radostrry pokoj a rnír,
slastná mclancholic . takovy je rárnec ncjstarší poesic světa, kvetoucí pŤed

více jak tÍemi tisíci|ctími na biezich Zlute icky, národního čínskélro Veletoku.
A toto ovzduší, prosycené kŤehkym kouzlcm čínsk1ich tušovyc|r kreseb, vvtvo-
Ťila rnodcrní česká básníŤka Milada Součková vc své sbírce' (...) Její verŠc
jsou odváŽn tn pokuscm, ktery se zdaii l, jak je zňcjrno jiŽ ztoho, Žc v loĎské
|yrické soutěŽi Mclantricha byly vyznarnenány čcstnytn uznánítn... A Roman
Jakobson se jcště v 80. |etech v souvislosti sc 2lu0\n soumrLlkcm zrniřuje
o ,,náznacíclr čínské poezie' '.

PŮvodní rukopis sbírky Žlury sounrak zas|any do nakla<latelské soutěŽc
nesl označení 39 bá',;ní, a tento titul sc poslczc ukáza| pro rrak|adatelstvíjako
nepŤijateln11'. Sbírka vyšla jako 53' svazck cdicc Pocsic (Mathesiovy Novl
zpěvy staré Číry, ,y51, iuko 44. svazck) s titu|ern, ktcry rrakladate |ství navrhlo
na zák|adě objcdnané pŤedrnluvy .laroslava Prťrška.

V poměrně rozsáhlÓ korcspondcnci rrak|adatc|ství Mc|antrich s autorkorr
o problémech titulu (zvcŤcj|rěnou Pavlctn Jarráčkernl) pickvapuje, s jakou lch-
kostí sc autorka privodního tittrlu zick|a a jak snadno vstoupila do hry o ,'čín-
skou inspirac i . ,své básnické sbírky.  V. icdnorn z prvrr ic|r  dopisŮ nak|adate lství
píše k návrhu na změnu titulu: ,,Já bych tarn chtěla l lějak rnít ten orierrt.
PŮvodně se to mělo jrncntlvat Čínsk5; divan pod|c Goctha, a|c PrŮšck protcs-
toval, Že v Číně ncjsou divany.' '] Konfiiztlost toho sdělcní paradoxllě prozÍa-
zuje rnnohé podstatné. PŤistoupímc-li totiŽ k tcxtu J9 b sní (ktery se také
mirnochodcrn dá číst.jako.,rok tĚicát devát básní''- coŽ ncní Zrovna netypic-
ká hra pro auttlrku) bcz oné apriorní čírrské picc|stavy abcz Pr Škovy jakoby
určující pňcdrnluvy (cjíŽ rozbor by patrně ukáza| ijc.ií ťrče|ovost), shledárnc'
Že počet pŤírnlclr odkazťr a naráŽek k čínské ku|tuic či reáliím, rcsp. VychodLr,
nepŤesahujc nijak odkazy a zrnínky, ktcré provázcjí iadLr.jin;fch děl atrtorky,
od Prvních pí,snten aŽ k Se,šitún Josc/ín1l Rvkrové či Krátkym povíctkách.
otevŤcrne.|i sbírku bcz těchto trvodních odkazrj (nlczi něŽ pati '.í i pi '.cdstava
o čínskérn charaktcru obálky knihy)' propadánrc sc rázctn. bcz skrytosti, do
otevŤcnÓho rniIostncho zalkltutí.r. do pŤíběhu vzplanr-rtí' ktery na saménl počátku
nepotŤebu|c analogii, vzpornínku, pi.ínrěr, ani odkaz k i incrrru l itcrárnírnu tcxtu.

l  . ] .var 
l997. č' 6 '

2 Ci tuj i  pot l lc  [) .  . l . :  
' l .var 
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Tcxt sbírky je nriIostlry piíbě|r' ktcry]'rná své vzcdrnutí, spočinutí, hru, a ktcry
sc náhIc ncuchopitclneš rozplyvá do.jrncna a slov' ktcré po něrn zbyvají. Jc to i
jcdiná kniha Součkovc (snad s vyijimkou Kalad ). ktcrá svŮj proŽitck a lniIost
nczpochybĎujc, ncna|r|íŽí zároveř i z j iné (zcizující) pcrspcktivy, rnilost, ktc-
rou plně pŤijírná, pi.cstoŽc i zdc sc rod nrluvčího slntttně prorněĎujc,.iak se
pŤíběh autorovi? básníkovi? prŮvodci.} ncnávratně rozp|yvá.

Alc jak;,: je v|astrrě pťtvod onc prosby '.Já bych tanr chtěla nějak mít terl
oricnt.'? PŮvod tohoto rnotivu nelzc patrltě hledat jen v pouhé iadě |itcrárních
vztahŮ a fl l iací od rornantistnu k tnodcrtrě. Nelze prostě pominout bczpro-
stI".cdní proŽitck tohottr nrotivu v kaŽdodcrrních okamŽicích autorčina dětství
pťed první světovott válkou. kdy uzavŤcIry měšťansky interiér sc svyln rituá-
lern návštěv a pŤcv|ckŮ. s natrčcnyrrri otázkarni a poručeními, pŤedstíranyrn
chvatcm a zám|karni kradrnyrn pohlcdťr' obsahoval i nczbyné orientá|ní?.
vychodní?, pravc? čínskc ajaponské paravány, servisy. konvice a vázy; picd-
rněty, z nichŽ kaŽdy nrěl bczpochyby svrij rodinny piíběh či povídku a na
jcjichŽ odvráccnc vnitiní strallě sc dítěti často prozrazova|o tajemství vyjcvtr,
o něrnŽ se ve spolcčttc-tsti nc|tovoŤilo. K tornu všcmu stál na byvalé Fcrdinan-
dově tiídě proslu|y Maison Thé dc Staněk. v němŽ sc prodával nejen čaj. alc
i kirnona. nádobí a oricntální drobnosti a kdc podle něktcrych prodával čaj
Japoncc' ktcr;i vŠak podIc.i inych stá| jcn jako figurína na uIici, zatímco novi-
náŤcrrr Miclralcnl Marcšcnl by| crzlračcn za pravého ČíĎana. Tuto atrnosféru
počátku sto|etí provázc'jí ipick|ady rornánŮ a povídek Pierra Lotiho, zrniĎo-
vaného v pozdníc|r básIrích Součkovc' s piíznačnymi náz'vy Fantont Orientu,
Podzimní japonerie, lVÍt,ij bratr Yt,e's, v lrichŽ postava ccstovatele, námoŤníka
či spisovatcle objcvtrjc barvy a vŮně dá|ck. Svět byl siccjiŽ podrobně popsán
a zdánlivě dostupny, nikoli však jcště proŽit.

Sirncln Scharna vc svÓ knizc Kru.lina u pan t,označujc tcnto svět intcriérťr,
nově zakládan1ich parkťr. kabinctrj rninrrlÓho stolctí s čínskyrni a|tárry, věŽcrni,
rnosty jako ,,redcsigncd Arcadia' '. Také ccsta intcriércnl' za jcho paraván. by|a
s Lotiho románcm ccstorr k ta.|cinství, za jcho odkry.tírn. Tělnito atributy a Íbtiši
prozy a básně Milady Sclučkové pŤínro h!Ťí. V Augustinirrě interiéru v rotr1á|lu
Anttlr a P'syché.jc lrcjclr čínská váza, čínsky paraván, a|e podávají sc zdc
i orientá|ní cukrovinky (z Maisorr Thé?), pokqi,vka na pohclvce odpočívadla rná
oricntá|rrí vzor a hrdina vloŽcné Krátké povídky má na sobě dokoncc blíŽc ncur-
čeny orierrtální kro.j. Navíc iAugustinin dědcček sc narodi| kdesi voricntu.
(Adjcktivum ,.oricntáhrí.. |cŽí ovšenr často vcdle označcní '.rrárodní.. či ..slovan-
sk;i.. - napŤ. vzor' vyšivka.) V dvojronránu odkuz/Zaklutlatelé má zpěvačka na
h|avě ttrrbarr a v r.rších oricntálrrí náušnicc. zatínrco pan Rudolf navštěvLrjc jiŽ
podvacáté divadclní picdstavcní V ně ()ricntu, coŽ jc i název v ně pouŽívanÓ

46

vjeho oÍicíně; a takc pro tlově vznikající park v bIízkosti Městského divadla rta

Krá|ovskych Vinohradcch navrhujc pojmcnování oricntálrrí sady. Stejně častyrn

vyrazem,jatŽjc atributcrn dobového crotu (at'uŽ v ironické ltcbo váŽnc rovině)'
je kimoncl. Provdarré Žcny vystupuji v čínském Žttpanu a zpěvačka y Bel c,anltt

má na sobě vzácné japonské kimono. Pclstavě' ktcrá v divadlc vystupu|c.jakcl

Japonka pňipravujíci japonské lŮŽko, zbylo naopak z nranŽclství jcn japonské

kimono' V pŤírnoŤskérn lázcřském donrě v pŤcdvečcr první světové války jc

v Neznáném člověku iv Bel cantu, v podvojrré situaci lctrnéIro zalnilovaItého
poh|cdu rra rn|adíka / dívku kimono atributcrn jcho/jcjí ncztněrné sličnosti a pŤi.
taŽlivosti. odkaz k fctiŠi, znaku, pŤedrnětu Oricntu jc však V tolnto srnyslu' at. uŽ
v ironick rrcbo paraÍiáztrjící rovině, vŽdy spojcn s jakyrnsi |ct|nym, ncnapIně-
n1!'rn crotickym tajcrnstvírn; snad nejzÍcjrněji.ic tato rcvcrsc váŽlého i sebciro.
nického pojctí rnotivu vyjádĚcrla v Se'šitec,h ,hlse/íny Rykrtn,é.a Kirnono, kac|rna.
Ž|uť hcdvábí, piítcl ' ccl;i oncn okrttlr pojrncnování, ktcrc jakoby atrtornaticky
patŤily k picdstavě repcrloáru čínské básně. stc.ině.jako dcl čínskc krajinonra|by
ná|eŽí mostck, mají spíšc svrij pŤcdobraz v praŽskénr rncššt'attskénr ilttcriéru lla
pŤelornu století ncŽ v pňínrc inspiraci aIrg|ickc|ro či fiarlcotrzskchcl pŤckladu čírr.
ské poczic 20' |et. ostatně i ten orattŽovj' rrlěsíc sc záholty bílych floxŮ5 .jc jcrr
znakcnl situacc, ktcrá sc zrnnoŽuje na jinych nrístcc|t' pi.cd i po sbírcc Žlu|
sottmruk.

..AlŽběta Ini píšc: Thc nroon is beautil i l l . A|Žběta sc učí angIicky a tato věta
není vícc poct ická I tcŽ j i I rc  rn l t rvn ickÓ věty.  . ' .  P. jcst  s .  . . .V idírn tu větu napsa-
nou fia|ovynr inkoustcnt, AlŽbětinyrn písntctn, rra obyčc.jnÓrn korcspondcnč-
nírn lístku' P jcst s pro mnc ztlatnená narud|y srpnovy rněsíc, v.jchoŽ světlc |zc
jasně vidět bí|é floxy. Jcn.iá vírn, Žc znalrlcttá cltlctl dctt' kdyjscm byl u AlŽbě-
tiny scstry na návŠtěvě. Kdy na nádraŽní lavičcc, vcdlc trtahanj'ch Žcnskych
s baťoc|ry,  s  vojcnskyrn i  v|aky pŤed sc l rorr ,  l r rys| i I jscrn. jcn na to,  budc-| i  rně
AlŽběta očckávat na nádraŽí. Všcchnr"r tu ŠpínLr nádraŽí, otnrzcIost a zoufaIství
tváŤí tato věta vynechává. KaŽdá věta vyrlcchává sktrtcčttost obklopující jc.ií
svět; a tvoŤí svrij novy. svět rrcskutcčny, c|tcctc-l i: alc.jc právě tak skutcčny
jako tcn první...

Zatírnco tr čtcrráŤc Žlutého sountruku stlttbor těclrto ',vyjnrtrtych., pojrncno-
vání rnŮŽc vzbttzovat dojcrn jcdnoznačnc litcrární inspiracc, rcsp. oh|astr'
v kontcxttr cc|clro díla autorky Se tcnto o|r|as (rcsp. oh|as prczcntovany nak|a-
datelstvírn) problernatiztrjc. Navíc nc'jpr".csrrě.ji to vy.jadiuic sarna Sor-rčková
v závěrcčnych Ťádcích jcdnc kapitoly Ne:ntiného človčktr.

a Žaponcric. vc vyrJání l)rtlsttlrtt l993. str.3Íl
. 'oranŽovy 

nrčsíc. c i t '  vyd1rrrí I)í|a.  str '  22.

.b--.
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Tcxt sbírky jc milostrry pĚíbělr' ktcnj'rná své vzcdrnutí, spočinutí, hru, a ktcry
sc náhIc ncuchopitclrtě rozplyvá do jrncna a slov, ktcré po něrn zbyva.jí. Je to i

. icdiná kniha Součkovc (snad s vyjinrkou Kalad1,,). která svŮj proŽitck a rnilost
rrczpochybřujc, ncrra|rlíŽí zároveĎ i z jinc (zcizující) perspcktivy, rnilost, ktc-
rou plně pŤijínrá, pr".cstoŽc i zdc sc rod mluvčího srnr'rtně proměr1ujc, jak sc
pŤíběh autorovi? básníkovi? prŮvodci? ncnávratně rozp|yvá.

Ale jak;i jc v|astl lě privod oné prosby ,'Já bych tanl chtěla nějak rnít ten
oricnt' '? Prjvod tohoto nrotivu nc|zc patrně h|edat jen v pouhé Ťadě litcrárních
vzta|r a Íjl iací od rottrantisttrtt k lnodcrně. Nc|zc prostě pominout bezpro-
sticdní proŽitck tohottl nrcltivu v kaŽdodcrtních okarnŽicích autorčina dětství
pi.cd první světovott vii lkorr. kdy uzavĚclry nrěšt.ansky interiér se svym rituá.
lcrn návštěv a picv|ckŮ' s natrčcnyIni otázkarrl i a poručcními, pŤedstíranyrn
chvatenr a zárnIkanli kradmyrn po|tlcd ' obsahoval i nezbytné oricntální?,
v chodní?, pravé? čínskÓ ajaponské paravány, scrvisy, konvice a vázy; pŤed-
rněty. z nichŽ kaŽdy nrě| bczpochyby svrij rodinny pŤiběh či povídku a na

.icjichŽ odvráccné vnitiní strattě se dítěti často prozrazova|o tajernství vyjevu,
o něrnŽ Sc vc Spo|cč|tosti tlc|tovoii lo. K tornu vŠcmu stál na b1ivalé Ferdinan.
dově tŤídě prosluly Maison ThÓ dc Staněk, v němŽ se prodáva| rrcjcn čaj, alc
i kirnona, nádobí a oricntá|ní drobnosti a kde podlc něktcrych prodával čaj
Japonec, ktcry vŠak podIc jin;ich stál jcn jako figurína na uIici, zatínlco novi.
náicrn IVichalcrn MarcŠcnr byl označcn za pravého CíĎana. Tuto atrnosfÓru
počátku stolctí provázc'|í ipŤcklady románŮ a povídek Picrra Lotiho, zrnii io-
vaného v pozdních báslrích Součkovc' s pŤíznačnynri náz-vy Fantont Orienttt,
Podzimní japoneric, M j brutr Yves, v IlichŽ postava cestovatclc, námoŤníka
či spisovatelc objcvujc barvy a vrjně dálck. Svět byl sicejiŽ podrobně popsán
a zdánlivě dostupny, nikoli vŠak jcště proŽit'

Sirnon Schanla vc své knizc Kra.jina u pttn ťoznačujc tcltto svět intcriérťr,
nově zakládan1ich parkŮ' kabirrctri rninulého stolctí s čínsk mi altány, věŽemi,
rnosty jako ,.redesigncd Arcadia''. Také ccsta irltcricrcrrr, za jcho paraván. byla
s Lotiho románcm ccstou k tajcmství, za jcho odkry'tíln. Těrnito atributy a fetiši
pr6zy a básně Milady Součkové piírno h1iŤí. V Augustinině intcriéru v ronrátlu
Antor a Ps1,c76.ie ncjcn čínská váza' čínsky paraván' alc podávají sc zdc
i orientáIní cukrovinky (z Maisorl Thé?)' pokq/vka na pohovcc odpočívadla rná
oricntální vzor a hrdina vloŽcné Krátké povidkv rná na sobě dokoncc b|íŽe neur.
čcny orientální kroj. Navíc i Augustinin dědečck sc narodil kdesi v orientu.
(Adjcktivurn ,.oricrrtální.. |cŽí ovšcnl často vcdle označení ,.národní.. či ,.slovan-
sk .. - napŤ. vzor, vyšivka.) V dvojrornánu oclkuz/Zttkladu|elé má zpěvačka na
h|avě ttrrbarr a v uších orientá|ní náušnicc. zatínlco pan Rudolf navštěvuje jiŽ
podvacáté divade|ní picdstavcrlí V ně Oricntu, coŽ je i název vlině pouŽívanÓ

46

v jeho oficíně; a takÓ pro nově vznikající park v b|ízkosti Městského divadla l la

Královsk;ich Vinolrradcch navrhujc pojmcnování ()ricntá|rrí sady. Stcjně častym

vyrazem, ja jc atributern dobového crotu (at. trŽ v ironickÓ ncbo váŽnc rovině)'
je kimono' Provdanc Žcny vysttrpují v čínskérn Žttpantr a zpěvačka v Bel canttl

má na sobě vzácnc japonské kimono. Postavě, ktcrá v divad|c vystuprr.ie jako

Japonka pŤipravující japonskc lriŽko' zbylo naopak z manŽc|ství jcn japonskc

kimorro. V pŤímoŤskérn lázcĎskérn dorně v pŤcdvcčcr první světovÓ války jc

v Neznánténl člověht iv Bel cctntu, v podvojné sittraci |ctrného zalnilovaného
pohledu na rn|adíka / dívku kirnono atributcrn.icho/icjí trcztrrěrtlé sličnosti a pŤi-

tažlivosti ' odkaz k fčtiŠi, znaku, pŤcdmětu Oricntu.jc však v tonrto srnys|u' ať uŽ
v ironickc ncbo paraÍiázující rovině, vŽdy spojcn s jakyrnsi lctrnym, rrcnaplrtě-
nym erotickym ta.jenrstvírn; snad nejzi.cjnrěji je tato rcvcrsc váŽného i scbeiro-
nického pojetí motivu vyjádicna v SeŠitech .Io,sq/iny Rykrrn,é'a Kinrono' kachlra'
Ž|uť hedvábí. pŤítcl, ce|1y oncn okruh pojrnenor'ání' ktcrc .iakoby arrtoInaticky
patňily k picdstavě rcpcrtoáru čínské básně' stcjně.iako do čírrské krajinoInalby
ná|cŽí mostck. mají spíšc svŮj picdobraz v praŽskcrn měŠt.anskénr irttcriéru na
pŤelornu stolctí ncŽ v pŤímÓ inspiraci arrglického či Íiarrcouzskcho pr".ckladu čín-
ské poczic 20. lct. ostatně i tcn oranŽovy lněsíc sc záhorry bílych Ílox 5 jc jclr
znakcnr situacc, ktcrá se zrnnoŽuje na jin ch rnístcch' pr".cd i po sbírcc Žlu|
sottmrak.

,'A|žběta rni píšc: The nloon is beatltiftr|. AlŽběta sc učí ang|icky a tato věta
ncní vícc poct ická rrcŽ j iné nlIuvnické věty.  . . .  [)  jcst  s .  . . .V ic lí ln tu větu napsa-
nou fialovynr inkoustcnl, AlŽbětin m písIncrn. na obyčc.incnr korcspondenč.
ním lístku. P jcst s pro mnc znatnclrá rrarudly srprrtrvy Iněsíc, v.jehoŽ světle |zc
jasně vidět bílc floxy. Jcn já vírn, Žc zttatrlcná ottcn dcn' kdyjscnr byl u AlŽbě-
tiny scstry na návštěvě' Kdy na nádraŽní |avičcc. vcdlc trtahanych Žcnskych
s baťochy, s vojenskyrni vlaky pÍcd scbou. rnysli| .jscrn.jcrl na to, bLrdc-|i mě
AlŽběta očckávat na nádraŽí. Všcchnu tu špínrr l ládraŽí, otrrrzclost a zoufalství
tváŤí tato věta vyncchává. KaŽdá věta vyncchává sktrtcčrrost obklopující jc.ií
svět; a tvoií svŮj novy, svět ncskutečny, chcctc.l i: a|c.jc právě tak sktrtečny
jako ten prvrrí...

Zatírnco u čtcnáŤc Žlutého sountruku sclubor těclrto ..vyjrnutych.. po.inrcno-
vání rnrjžc vzbuzovat dojcnr jcdnoznačllé |itcrirrrrí inspiracc, rcsp. ohlasu,
v kontcxtu cclého díla autorky sc tct-tto ohlas (rcsp. ohlas prczcntovarry nakla-
datelstvírn) problclnatizujc. Navíc ncjpi.cslrě.ji to vyjadŤuic sarna Součková
v závěrečnych Ěádcích jcdrrc kapitoly Ne:ncimého člověku..

ii
I
l

a Žaponeric. vc v1,cláni l)rtlsttrru l 993. str.38
] oranŽt lvy nrčsíc, c i t .  vyt|ánÍ DíIa. str .  22'
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..Mysli l jscrn, Žc holá věta P'jcs: s má pouze pro m|lc poctick)] vyznarn' Žc
ncní schopná b ti větou litcratury' Teprvc kdyŽ jsern čctl v dcrlíktr japonské
dvorní dáln1' Murasaki Šikibtr

(As) lhe ,,toot1 ||'u,s yen, beuttÍif tl.
(Thc nert nightl thc noo,1 v,ds r,cryt bcauttful.

- pochopi| .iscm. Žc kaŽdá ho|á věta sc mrjŽe stát větou literárně-historic-
kého vyznanru. Cctl.jscm tuto japonskou větu v anglickérn pŤekladu: the moon
is beautiful.

(.. ') Logicisté tvrdí. Žc ntěsíc rovnáse the moon, rovná se lu lune' rovná sc
lunu, rovná sc japonsky znak pro měsíc. Ncní totoŽnosti rnezi těrnito znaky'
V kaŽdérn sc c|rvějí rťrznosti okarnŽikŮ. Vím dobŤe, jak1i je rozdí| nezi P jest
.s japonskÓ dvorrrí dánry a AlŽběty... Byl narudl!, tcn lněsíc, narudl;i jak oran-
Žová a čcrvcrrá Žclczničních návěští' vlak , vojensk1ych'.'..

Také Gocthovo něnrccké tlloÍ|o Žlutého sounraku ze Západot,1ichodního di-
vanu - ,,Západ, sevcr'.jih se c|rvějc; / státy v troskách, s trŮny z|c.ie. l V orient ty
prchni čin.i' / vzduch pít patriarchri víry|',, 1." vnímat odlišně v tcxtu sbírky
a v kontcxttt cclÓho básnického díla. Zatínco v Zlutém sounraku v roce |942
má zjcvně piírny aktuá|rrí vyznarn, podtrŽeny němectvítn autora, v cclku díla jc
jcdrrím z Ťady citátti a paratiází cvropskych autor od romantisrnu k rnodcnrě,
ktcií sc obraccjí ktérnatu V1ichodu. V;ichod pro tuto iadu, jak svědčí i citacc
aparatiázc v Sešitech JoscJíny Rvkrové, nepŤedstavujc dobrodrr.rŽnor.r dálku,
neznárny kraj, hru s tajcnrstvírrl a skry'tostí, arri prostě vše to co rná by teprvc
popsáno a vŤazeno do kartograÍic. v1ivoje druhŮ a rostlin a pak hrncrn pokÍtěno
evropskou raciona|itou. (Dálka není dětinsklm gejzírcrn scnzací jako v poetis-
lnu.) Jcdnou z prvních básní Divanu je báscĎ Gingo biloba' Goetha, toho pozo-
rovate|e jednotlivostí a počasí, nefascinuje neznátné' alc p vodní' prastaré'
Urbaurn, ktcry stojí na počátku, tcn krásny sličn11]' list jinanu dvo.ilaločného.
Goctha. Nervala, Claudcla, Gida' ale i Matisse a Pounda, a ostatně i Tcilharda
(abych uvcdl aspoĎ ty' jcjichŽ dí|o nepŤímo Součková zlniĎujc) zajírná počátck,
první stopa, první otisk l idskc podoby, díla' první svědcctví, vzklíčcní, ona hra-
nice vyŤkrrutí v kra.|ině na,,vzchod sluncc..(ak cituje Součková stan.i pŤcklad
Miliontt.) Jistě nc náhodou sc v básni Kaligrafie (která ovšem kaligrafií vribcc
není, jdc jcrr o rozloŽcn;/ slabičn;y verš později pro Součkovou typicky) píšc
,,DŤíve ncŽ slovo bude opět na počátku, dŤíve neŽ bude opět skutkern'.... By't
součástí tohoto počátku' vnínrat jcho pŤítornnost znamená stát sc ncdí|nou čás-
tečkou cclku světa a nc b;fi potrh;yrn lyrickyrn básníkern, komcntátorem citti
a poeticklch situací či nr|trvčínr nretaforickych ozvláštnění. PŤiporncĎrne si zdc
báscĎ nás|cdující sbírky Grudus ucl Pttrnasstttn Velky podzinr
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,.Jsenr v zavalrutí větrtr. rněnírn zvíŤc v ba'iktr

zaŽthám |rvězdy v prachu V1ichodu
pies pěnu v|n' hor, hŤbcty pasátŮ

rybáŤskÓ sítě stínu nrrakŮ v oceátttt
rád měnírrr barvy Iistí, srsti, kontincntŮ
v cypŤiši Arna' atlantickélro ccdru
jsem hudba divu světa na pobŤcŽí Rhodu
kudy sc sttncltt stítly irnpcrií. kŤíŽŮ
jscm v so|i slz, sl in, moŤí korrtincntŮ
v rybáŤsk;ych sítích, očích dobrodrtrhťr
jsenr v kroktr. ktcry praská větví v stoptl
duch, ktcr1i znlěnil zvíŤc v bajku
( . . ) "

Gcnezi této báSně' ktcrá vznikIa s ncjvětší pravclčpodobttostí na konci čty.
Ťicátych lct, jc ticba hIcdat nrinro jinÓ iv proŽitktr Str'.cdozclní. vc spoIcčlrych
ccstách sc Z<lcnkcm Rykrcrn.('obrazně lzc doktlncc r".íci. Žc tcrna Vychodu jc

dúsIcdně Sticdclzcrnrrí. Jc to rrcustá|á pt..ítonrnost v ccIktr svčta. l lcustá|á čast
na dění a cp icc světa '  ktcrá jc  dána. icd ině básníkťrrn. . jc . j ichŽ Ťcč tcnto svět
strncIujc, konÍi.tlrlttrjc. stálc zttovu Lrtvár".í. Za pŤcdzrtarrrcnání tcto vcIkc b1rsrrě
lzc ovŠcIn ptlvaŽtlvat iorrcrr..lrc.jvyŠŠí'. tr".xt zc závčru Žlu!,;lt,, 's()tl||tr|rku.. ,šul|F
a/ s vcršcrn '.krlckoli lta zcttri, kdykoli l ' v nlÓ nrysli. '. . lc to vŽdy cclck světa

či obraz světa - ..kdckoli. ' .. ktcq/ sc nrísí proŽívallyrn ..kdykoli '. : okanlŽi-
kcnr, zachvěrrírn' Ictnrostí, ponríjivostí. NcboIi: pi.ítornnost v okanlŽiku rrcrrrá

.icrr nríslrrí toprlgrlrl ick5 rozlttčr.
. laké jsou vIast l tě pňínrc odkazy k čír lské kul t t l r . .c  či  píscmlr ic tví? A. iaky jc

pŮvod oné znrínky. .Pr ivodrrč sc to mělo. jn lcnovat Cí l rsky d ivarr  pcrd|c cc lct|ra,
aIc PrŮŠck pro lcstoval .  Žc v Čílrě r lc jsotr  d ivar l ; . ' .  ( l )  V ccIc shírcc sc ob. jcvujc
šest číItskych po.inrcrrování. První dvě spadají do clkrtrhu hi.íčck a jirrota.i .
'.obdivuji váš vcrš Han }lwcj / obdivu.jijc.| však ta.jrrč sc rdírn / kdo trcpoznaI
by jcjI Nczávidírn Han l.|wcj tlspěchy básně.'. '. l.ato báscr], jak jc vŠak
z kontcxtu zr".cjlnc' oslovujc zta.|cné|ro piítclc. ntiIci|ttr, adrcsáta vcrš 2lutého
sounruku. A nlotiv vyrněny šifiovanych básní' ktcry sc v 7'ltttjn s!)l lmrlku
dá| v naráŽkác|r objcvujc, jc z dncšlrího pohlcdu paradoxnč spíŠc .icrl ncpňí-
motr anaIogií s Gocthovylrt Divuncnt, rcsp. vynlěrtcru jcho vcrš s Mariannc
Wil|crncrovou. Nccxisttrjící Han Hwcj jc zŤc.imá soukronrá pi'.csrnyčka, pic-
zdívka, hŤíčka, ktcrá pŤcdznantcnává i náslcdtrjí podtituI básně Diyoké kuchn1,,
-  cr .  , .Yen. . . ic  s icc t ranskr ipcí pojmcnování d ivokc kachny (pŤipravcnc pŤcd-

6 Viz osnl  Íl l 'krovrc|r asanrbI i iŽí s n l tzvcttt  ()rIcnt.  vc sbircc N( i  v l ' razc
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,.MysliIjsern' Žc |tolá věta P jest s má pouzc pro mnc poctick;' ' vyntaln, Žc
ncní schopná byti věto.u l itcratury. Teprvc kdyŽ jsern četl v dcníku japonské

dvorní dárny Murasaki  Šik ibtr

(As) lhe ntootl v'us ver.t' heuutiful.
(The next night) thc tttoot't v,us ven: $rrr,',y,,.

- pochopil .jscrn' Žc kaŽdá ho|á věta sc rnúže stát větou Iitcrárně-historic-
kcho vyznarrru. Čctl.jscrn tuto japonskou věttu v anglickém piekladtr, the noon
i.s beautiful.

('..) Logicisté tvrdí. Žc měsíc rovnásc the moon, rovná se lu lunc, rovná se
lunu, rovná se japonsky znak pro rněsíc. Ncní totožnosti mezi těrnito znaky.
V kaŽdcnr sc chvějí r zrlosti okamžikŮ. Vírn dobče, jak;f je rozdí| nezi P jest

.s japonské dvorní dánry a A|Žběty... Byl narudly, ten rněsíc. narudly jak oran-
Žová a čcrverlá ŽcIczničlrích návěŠtí' v|akťr, vojcnskjch.....

TakÓ Goctlrovo něrncckÓ nlotto Žlutého saunraku ze Západovychoclního cli-
vunu - .,Západ. scvcr'.iih sc chvěje; / státy v troskách', s trriny z|e .ie. l V oricnt ty
prchni čiry, / vzduch pít patriarch víry|,, |ze vnímat odlišně v textu sbírky
a v kontextu celého básnickcho díla. Zatínco v Žlwém soumraku v roce |942
má zjcvně piírny aktuá|ní vyznam, podtrŽen němecfvíln autora, v ce|ku dí|a je

.jcdnírn z Ťady citátri a paraÍiází evropskych autorri od romantismu k nrodemě,
ktcŤí sc obraccjí ktérnatu V;1ichodu. Vychod pro tuto Ťadu, jak svědčí i citacc
a paratráze v Sešitech .losefins, Rykrové, nepŤedstavujc dobrodruŽnou dá|ku,
neznámy kraj, trru s tajcrnstvím a skrytostí, ani prostě vŠe to co rná by teprvc
popsáno a vŤazeno do kartograÍic' v1iwoje drulhťr a rostlin a pak hrncm pokŤtěno
evropskou racionalitou' (Dálka není dětinskfm gejzírern senzací jako v poetis-
rnu.) Jcdnou z prvníc|r básní Divanu je báscĎ Gingo biloba. coctha. toho pozo-
rovatele jednot|ivostí a počasí, nefascinuje trcznámé, ale privodní, prastaré,
Urbaurn, ktcď stojí na počátku, ten krásny s|ičn;y |ist j inanu dvojlaločného.
Goctha, Ncrvala, Clarrdc|a' Gida, ale i Matisse a Pounda, a ostatně i Tcilharda
(abych uvcdl aspoĎ ty'.ic.|ichŽ dílo nepŤírno Součková zrniĚuje) zajírná počátck,
první stopa, první otisk l idské podoby, díla, první svědcctví, vzklíčcní' ona hra-
nicc vyŤkrrutí v kra.jině na ',vzchod s|unce..(ak cituje Součková stan.y pŤeklad
Milionu.) Jistě ne ná|rodou sc v básni Kaligrafie (která ovšem ka|igrafií vribcc
není, jde jerr o roz|oŽcn;i s|abičn;Í verš později pro Součkovou typick;1i) píšc
',DŤívc neŽ slovo bude opět na počátku, dŤíve neŽ bude opět skutkcrn..... By't
součástí tohoto počátku. vníntat jcho pŤítornnost znamená stát sc ncdí|nou čás-
tcčkou celku světa a nc b1yt poulryn lyric[ytn básníkern, kornclrtátorcm citti
a poeticky7ch situací či nr|trvčínr metaforickych ozvláštnění. PňipomcĎme si zde
báscĎ nás|edující sbírky GrutJus ud Parnasstttn Vell<1,podzin:
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,.Jscnl v zavanutí větru, rněnírn zvíŤc v ba.iktr
zaŽí|lán hvězdy v prachu Vychodu
pŤcs pěnu vIrt, |ror, hŤbcty pasátti

rybáiskÓ sítě stínu nlrakŮ v clccántt
rád rrlěnírn barvy Iistí, srsti ' kolrtincnt
v cypiiši Arna, atlantickcho ccdru
jscrn hudba divu světa na pobŤcŽí Rlrodu
kudy sc strrrou stíny irnpcrií, kŤíŽri
jscrn v soli slz, sl in, rnoŤí kontincntri
v rybáŤsk1ych sítích' očích dobrodrtrhťr
jsenr v kroktr. ktery praská větví v stoptl
duch, ktcry zrněniI zvíie v ba.iku
( . . .  ) "

Genezi této básně, ktcrá vznikla s ncjvětŠí pravdčpodtlbllclstí tla kclnci čty.
Ťicát1/ch Ict'.jc tĚcba hIcdat nrinro jiné iv proŽitku Str'.cdozcrní' vc spolcčllych
cestách sc Zdcllkcm Rykrcnl.('obrazltě lzc dokclncc iíci. Žc tčrna VychcldLr jc
d sledně StŤcdozcrnrlí. Jc to nctrstálá pŤítonrnost v ccIktr světa, rrcustálá učast
na dění a cp icc světa.  ktcrá jc  dánajcd ině básníkťrrn. . ic . j ichŽ icč tcnto svět
stmelujc, konfionttr jc, stá|c znovu tttváí.í. Za pŤcdzrrarncnttlrí tcto veIkc básrrě
Izc ovŠcttt  pt lvaŽor 'a l  i  o l tcr t . . r rc . iv5ŠŠí'.  tcr t  zc zárČrtt  7. l t t ! , ' l t , ,  ' t t ,untruktt ' .  ,šuttť
a/ s vcrŠctn . .kdckol i  na zctn i ,  kdykol iv  v rné ntvs l i ' ' .  . lc  to vŽdy cc lck světa

či obraz světa - . 'kdckoI i . ' - ,  ktcr; i  sc tnísí proŽíranylr l  . .kc lykol i . . -  okarnŽi-
kem, zachvěrrírn, Ictnrostí, pomíjivostí. Ncboli: pr..íttlrnrltlst v okanlŽiku ncrná
jen nrístní topogralick roztrrčr.

Jaké jsotr vlastttě piínrc odkazy k čínskc kuIttrí.c či píscrnlrictví? A .iak;y jc
ptivod onc zrnínky..Pťrvodrrě sc to lrrě|tl jmcllovat Čirrsk;,; divan podIc Goctha,
a lc  PrúŠck protcsto\a|.  Žc v Čírrě r tc jsotr  d ivarr1 . . . ( l )  V ccId sbírcc sc oh. icvuje
šest čínsk)ich pojnlcnování. První tlvě spadají do okrtr|rtt hi.íčck a ji lrota.|ri.
' 'obdivuji váš vcrš Han Hwcj / obdivu.|ijcj však ta.jnč sc rdírn / kdo ncpozlral
by jcj! Nczávidírn Han Hwcj spěchy básně..... Tato báscri ' jak jc však
z kontcxttr zi.cjlnc, os|ovujc zta.jcnclro piítc|c, milclro, a<lrcsáta vcršťl Žlutéhrl
sountraku. A nlotiv vyrněny šifiovanych básní. ktcry sc v Žluftm stltttnraktt
dá| v naráŽkác|r ob.jcvujc' jc z dllcšního poh|cdtr para<Jtlxnč spíšc .jcrl ncpŤí-
mou analogií s Gocthovyn.l Dit,ctttcttt, rcsp. vyntěrrotr .jcho vcrš s Marianrtc
Willerncrovou' Nccxisttrjící l '|an Hwcj jc zÍejná stlukrtltlrá pŤcsrnyčka, pŤc.
zdívka, hi'.íčka' ktcrá pŤedznanlctt1tvá i náslcdují podtitrrI básrĚ Dit,tlke kttchn1,
- Yen.,,Ycn', 'jc sicc transkripcí po.jIncnování divclkc kachny (piipravcnÓ pĚcd-

iilll
ili .L-_

Ó Viz osnt t{}krt lvÍc|r asanrbI i iŽí s nt izvoln ()r icrrt .  vc sbirce N( i  v l )razc
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cházejícírn podtituleln tl luchavlg,- Lanliun), smys| podtitulu je alc pŤcdevŠím
vjelro zvukové podobě uplatněnÓ vc verších: ' 'Kolebavě sázejí lv sněhobílé
návěji / Ž|uty vzor šlépějí / perou v zirnní peŤeji / potištěnou látku / Ye n! YenI

V poprašku sněhu nríňíš na západ, k jihu.....
Jak je z oslovcní pňítelc v závěru básně zŤejrné, není ,,yclt.. pouzc pňímym

pojmenováním, ale prolněĎuje sc do rytrnizovaného piís|ovce a pravděpodob-

ně do zvukové podoby čcskcho kicstníIro jména. Dva názvy básní však pŤejí-

mají čínsk;i vyraz, jc|lr>Ž vyzrratn se i pŤesně vyznamově ternatizuje: Džai -

okamŽik - a jiŽ zrníněná báseĎ Šang Ya! značící to, co je ncjvyšší, ušlcchtilé.
Ve sbírce je však jcště jcdna. jakoby podruŽrrě zaznamenattá, zmínka -

,'kdyŽ jako ty s JÚarr Ccn, vzh|íŽílnc k télnuŽ měsíci..7. J. Prrišek ve své tne-

lantrišské pÍ.cdmluvě jIncnujc Ťadu staryc|r čínskjch autorŮ, které Součková
ncmohla znát, protožc,.iak poznarncnává, jejich piek|ady do evropskych jazy-

kŮ ještě rrecxistovaly. o Ji ian Čcnovi, básníku, kterémrr zajisti la nesmftelnost
ncvclká novela' čtyivcrší a slavné klasické drana PÍíběh západní kontnat1,,

však v pŤcdrnluvě ncní ani zrnínka.
Tírn však opouŠtírnc tcxt rnc|attlriŠskcho Zlutého yrunraku a Vstupujclnc

na pole ,,Krátké povídky o 39 báslríc|r v podaní vydavatclc Milady Součkové''.
Milostná novela JÚan Čcna Setkání s opravdovou láskou (která vyšla česky
v piekladu oldŤicha Králc aŽ v rocc |977) vypráví o rnladém litcrátovi. jehoŽ

láska propukla vášnivě a lnarnivě, a o dívcc, jcjíŽ vášcn a láska byly tragicky
stálé. Mlad1y literát odcjdc do nrěsta, aby taln hlcdal Štěstí ve státních zkouš-
kách a slLrŽbách. S|cčrla Cc|ruc.jová okarllŽitě prohlédnc svrij osud, napíše
o svém poznání mladénltr Iitcrátovi a po časc sc i provdá. KdyŽ po |ctcclr ná-
hoda (povídky) pŤivcdc učcnce znclvu do stcjnych míst a on se chcc sc Svou
|áskou setkat' je trsotrŽcnou parrí odrnítnut potají sloŽenou krátkou básrrí'
(,'Snad aŽ si dorna pŤiporncnctc svŮj cit, / dcjtc ho té, ktcrou vátn za choť dali...)
Novela s ncsrnírně raf.it lovallou vystavbou nrá i vloŽcnou povídku. rcsp.
báscĎ, ktcrou k hrdinčině osudu sloŽil, kdo jiny1 neŽ jist;y JÚan Cen, autor
nove|y. Y Se,šitech ,Ioset'in\, R),krové sc v jcdnoln komcntáŤi k básni Kvinsaj
uvádí - ,,Thc Czech translator of Marco Polo (V. Harrka) did not know that

Joscphinc 's  nrothcr had v is i tcd thc Chincsc wal l . . ' . .  Stc jnou poznárnkou jc

ovšeln uvozcna Čínskti pol,ídku z autorčiny Školv povídet' knihy vydané
vMe lan t r i chu  rokpoŽ l t t t e tnso t tn t ruku . , . ( . . . ) rno j c l na tkapŤ ivez |azČínycc l
balík cetck: pout'ové obrázky. ang|icky psané kníŽky (...)' papírové květiny,
|rcdvábná kinrona a talisnlany''. o vlastní povídcc ve Škole povídck vypravěč
Ťíká - ,.nenrohu zodpovídat za obsalr tÓto povídky; je to povídka cizí, kterou
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pÍekládánr z jazyka psancho zvláštnírni. tnně ttcznátnynri znaky, .j irniŽ je

zaznatncnána v rnc pŤedstavivosti... (,ín'ská 7niJku Milady Součkovc vypráví
o Ietrném vzpIantrtí rnladého ttčcttcc a zjcvně starší '.chytrc Ženy'', která
podobně jako slcčna Cchucjová rozpozná bystic osud svc lásky v zrcadlcní
krŮpějc bohyně nálrody-povídck. Takc (.ín'ská pot,ítlku má v|oŽcny text, báseĎ.
kterou pro hrd i r ru povídky s loŽi l  p iítc l  rn ladc l to t tčcttcc.  a takc jako v Čclrorě
novclc je jejírn autorerrl vc své povídcc SoLrčková. Jc to totiŽ pŤcvzatá báscř
M j pÍítel z o rok rn|adŠílro vydárrí Zlutelrc sotturuku. Učcn čtcnáŤ by pak
shlcdal mnohé da|ší ana|ogic a vzta|ry, v kaŽdcm piípadě V textu Cinské
povídky se její hrdinové, rnlad učcIrcc a chytrá Žcna ani ncpokr.rsí o sctkání,
protožc chyrá Žcna, pro zbyek Života tršcticna strastí lásky' pozortrjc uŽ jen
kapky deště, krripěje šperku bohyně náhody'-povídck.

,,FijhIst dLr nicht an lncinctl Licdcrn, Dass ich L'irrs und dopplet bin?'', Ťíká
sc v závěru Gocthovy básně Gingo b i|oba zas|ar lé Mar ianrrc Wi l lcrnorové. -
CímŽby tento komparitivní chaos nlohI skorrčit.

Zb;yvá však dokončit vydavatclovtr ..povídku''. V pozťrsta|osti atrtorky se
mezi |ístky korcspoltdcncc, ktcrou adrcsátka pcčlivě vytr".ídila, rraŠcI i (náhodně?)
zasuty dopis podcpsany ncjasnyrn Ycn. Je dattlván koncctn roku l968.
Zdr ivodu náhody I is tova| vydavatc l  dcníky Andrc Gida,  a tak naraz i l  ina
poznárnkrr o rnladíkovi, s nírnŽ sc Gidc sctkaI v Kar|ovych Varech. Tcntcl
m|adík,  jak sc pozděj i  Ťízcnínr j inÓ n1r l rody Lrkáza lo,  lnčl s  Gidcrn zajínravy
novinovy roz|tovor: tak jscnr pclznal j iŽ stárlrotrcíhcl sytra rnladého učcncc,
jenŽ lni s ncobyčcjnolt oc|totou otcvňcl pŮdu svc chat1,' kdc picchováva|
zaprášcné pŤcdnášky, čIánky' aktovky a v]' istŤiŽky rnIadclro ttčcnce. By,Ia rnczi
ni'ni také vydaná kniha rnladcho učcncc, dokorrčcrrá v rocc l940 v Bcchyni
(matně jscrrl si tchdy vzpornněl na závěrcčnou báscr.r - Ptl otlchotLtt 1lrítele,
kterll mi prine'sl knihu), vclrni dobrc fbtografic bcch)'iiskcho chrárnu, Ťcky'
obory, zárnku idorrrku rodiny, kde lra ptidě Sorrčková tchdy schovávaIa rtrko-
pis svého Svědectví. Autor těchto Íbtografií odcšcI na konci scclnrdcsát]ich let
dobrovolně ze světa. jin;/ dopis lrcŽ otlctr s tajcnrnynr podpiscnr sc u Součkové
nedochova|, v Praze však zťrsta|y dopisy ('.Mi|]i pĚítcli. ' ' ..Mi|;i Jcnc'', , 'Mi|1i
panc Jcnc''), zt.l ichž jc zŤcjnrc, Že takc rrl lady učcttcc, stc.irrě.jako rnlad , Iitcrát
Cenovy novc|y, zatouŽi| po lctcch vc staŤí pcl znovus|t|cdálrí' a Že takc orl byl
adresátkou ncvys|yšcn.,'- Brrd'tc rád'Žc sc Ira své ccstě ncsctkátc s nrirruIostí...
odpověděla rnladcrnu/starétnu trčcnci Součková. A tak syn ttčcllcc dodncs
s tjdivcm a ncc|rápavě vzporníná na prošouparré hcdvábrlÓ kirnono, v nělnŽ
otec vŽdy u stoltt pracova| a v ktcrcnr i zcnri '.c|. Součková synovi nlladého
učcncc pak náhlc '  r redlouho po. jcho sn l r t i .  napsaIa - . .Tak v idínr Vašcho pana
otcc stá|e tak, jakjsenr ho kdysi zlra|a. To, ctl sc stalo pozdě.ii, zŮstává jcn

L.



l
il
1l
I

cházejícínr podtittrlern I'tluchavky - Lamiun), smysl podtitulu je ale pŤedcvším
vjeho zvukové podobě uplatněrré ve veršíc|r: ,,Kolebavě sázcjí lv sněhobílé
návěji / Ž|uty vzor šlépějí / perou V zimní pcŤeji / potištěnou látku / Ycn! Yerrl
V poprašku sněhu rníiíš na západ, k jihu.....

Jak je z oslovení pŤítele v závěru básně ziejrné, není ,.yetl.. pouze piímynr
pojrnenováním, ale proměĎuje se do ry.trnizovaného pťíslovce a pravděpodob-
ně do zvukové podoby českého kňcstníhojmérra. Dva názvy básní však pŤejí.
rnají čínsk;y vyraz, jc|loŽ vyznatn se i pŤesně vyznamově ternatizuje: Džai -

okamŽik - a jiŽ zrrríněrrá báscĎ Šang Ya! značící to, co je nejvyšši, ušlechtilé.
Ve sbírce je však ještě jedna, jakoby podružně zaznamenaná, zmírrka -

,,kdyŽ jako fy s JÚan Čerr, vzlr|íŽírne k térnuŽ měsíci..7. J. PrŮšek ve své tne-
lantriŠské pŤedrnluvě jmenujc Ťadu starych čínskych autor , které Součková
nernohla nlát' protoŽe, jak pozrrarnenává, jejich pŤeklady do evropskych jazy-
kú jeŠtě neexistova|y. o Ji iarl Ccnovi, básníku, ktcrémtr zajisti la ncsmftelnost
nevelká nove|a, čtyivcrší a s|avnÓ klasické drama Piiběh západní komnaty,
vŠak v pŤedmluvě není ani zrnítlka.

Tím vŠak opotrštírnc tcxt lnc|arrlriŠskÓho Zlutjhu ,suuntruku a vstupujclnc
na pole ,,Krátké povídky o 39 básních v podaní vydavate le Milady Součkové''.
MilostIrá trovela JÚan Čcrra Setktini s oprut,ti l lvou láskou (která vyšla česky
v pick|adu oldiicha Králc aŽ v rocc | 97i) vypráví o nrladérn literátovi, jchoŽ
láska propukla vášrrivě a nlarIl ivě, a o dívcc, jejíŽ vášen a láska byly tragicky
stálé. M|ad;i Iitcrát odcjdc do nrěsta, aby tam h|edal štěstí ve Státních zkouŠ-
kách a s|uŽbách. Slečna Cchucjová okamŽitě proh|édne svrij osud, napíše
o svém poznání rnladérrltr Iiterátovi a po čase se i provdá. KdyŽ po letech ná-
hoda (povídky) pŤivede učence ztrovu do ste.in1ych míst a otr Se chce se svou
láskou setkat' jc usouŽcnou parrí odlnítnut potají sloŽerrou krátkou básní'
(,.Snad aŽ si dorna pŤiporncnctc svŮj cit, / dcjtc ho té, kterou ván za choť dali...)
Novcla s nestnírně rafinovanou vystavbou nrá i v|oŽenou povídku, rcsp.
báscĎ, ktcrou k hrdinčirrě osudu sloŽil, kdo jiny rreŽ jisty Ji ian Ccn, autor
novely. Y Sa,šitcch Jose/'iny Ryknné sc v jcdnorn komentáŤi k básni Kvinsaj
uvádí - , ,Thc Czcch trans lator of  Marco Polo (V '  Hanka) d id not know that
Joscphine,s nlothcr lrad visited tlrc Chincsc wal|..... Stejnou poznáInkou jc
ovŠetn uvozcna Činsk ptlvítlka z autorčiny Školy povídet, knihy vydané
vMc la r r t r i chu  rokpoŽ lu tétnsoun t raku . , . ( . . . ) rno j c l na tkap i i Vc z l a zCínyce |y
balík cetek: pout.ové obrázky, arrglicky psanc kníŽky (.. ') ' papírovÓ květiny,
hcdvábná kirnona a ta|isnralry...o vlastní povídcc ve Šk,',le povíclek vypravěč
Ťíká - ,.nenrohu zodpovídat za obsa|r této povídky; je to povídka cizí, ktcrou
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pťekládánr z jazyka psancho zvláštnírni. lrrIlě neznámymi znaky, ji lniŽ je

zaznamenána v nlé pŤcdstavivosti..' (,ínská povídku Mi|ady Součkové vypráví

o letrném vzpIanutí rnladého ttčcltcc a zjcvně starší .'chyré Želly' ', která

podobně jako slečna Cchucjová rozpoztlá bystŤc osLrd své lásky v zrcadlení

krŮpějc bohyně nálrody-povídck. Také (,ín'ská povítlka má vloŽeny tcxt, báseĎ'

kterou pro hrdinu povídky sloŽiI piítcl rnladého ttčctlcc, a takc.jako v Ccnově

novele je jejírn arrtorcrn vc své povídce Součková. Jc to totiŽ pievzatá báscĎ
Mtij piítel z o rok rn|adšího vydárrí Zlutéhr, stlttmraku. Učcn.i ' čtcnáŤ by pak

shledal mnohé da|ší analogie a vztahy, v kaŽdcrn pŤípadě v textu (,]in'yké

povídky se její hrdinové, mlad učctlec a chytrá Žcna arri nepokusí o setkání'
protoŽe chyrá Žena, pro zbytek Života tršctťcna strastí lásky, pozortrje uŽ jen

kapky deště' krripěje šperku bohyně rráhody.povídek.

,,Fijhlst du nicht an tneitlen Liedern, Dass ich Eins und dopplet bin?'' ' Ííká
se v závěru Goethovy básně Gingo b i|oba zas lar lé Mar iannc Wi l lcInerové. -

CímŽby tcnto komparitivní chaos rnohI skorrčit.
Zb1lvá však dokončit vydavatc|ovu ,.povídku''. V pozŮstalosti atrtorky sc

mezi lístky korcspondcnce' kterou adresátka pcčIivě vy'tr".ídila, naŠcl i (náhodně?)
zasuty dopis podcpsany ncjasnyrn Ycn. .|c datován kclncctn roku l968.
Z d vodu náhody |istoval vydavatcl deníky Andrc Gida, a tak narazil i na
poznámktr  o rn ladíkovi '  s  nímŽ sc Gidc sctkaI v Kar|ovych Varcch.  Tcnto
m|adík, jak sc později Ťízcnínr jiné náhody trkáza|cl. rněl s Gidcln zajímavy
rrovinovy rozlrovor: tak jscrrr poznal j iŽ stárnoucího sytra rnladého učcncc,
jenŽ rni s ncobyčejnou ochotou oteviel pŮdLr svc chaty, kdc pňechováva|
zaprášcné pŤcdnášky, články, aktovky a v1ystŤiŽky rnIadcho učcnce. ByIa rnczi
nirni také vydaná kniha mladélro učcncc, dokončcná v rocc l940 v Bcchyni
(matně jscrrr si tchdy vzpornněl na závěrcčnou báseĎ - Po otlchotlu pí.ítele,
ktery mi prinesl knihu), velrni clobrc ÍbtograÍic bcchyřského chrárnu' Ťcky.
obory, zárnku idomku rodiny, kdc na pťrdě SoLrčková tchdy schovávala ruko-
pis svého Svěclectvi. Autor těchto fbtograÍií odcše l na konci scdlrrc|csátych let
dobrovolně zc světa' j iny dopis trcŽ otrcn s tajeIlnyrrl podpisenr sc u Součkové
ncdochoval ,  v Prazc však zr is ta ly dopisy ( . .Mi l r , '  p iítcI i ' ' ,  ' .Mi| ! . lcne ' ' ,  , ,Mi l1 i
pane Jenc''), z nichŽ .ic zicjmé, Žc takc rnlady učcncc, stc.jnějako nr|adyi l itcrát
Lenovy novc|y, zatouŽi| po lctcch vc staií po znovushlcdállí, a Že takc orl by|
adresátkou nevys|yŠen.,.- Bud'te rád,Žc sc tta svÓ ccstě ncsctkátc s nlinulostí,.'
odpověděla mladému/starérnu ttčcnci SoLrčková. A tak syn učcncc dodncs
s tidivcm a ncchápavě vzporrríná na prošottpatré hcdvábnc kirnono, v l lěrnŽ
otec vŽdy u stolu pracova| a v ktcrétn i zcnric|. Sotrčková synovi lrrladého
uČence pak náhIc,  ncdlouho po jcho snr11i .  napsaIa - . ' - fak v idírrr  VaŠc|ro parra
otce stále tak, jak jserrr ho kdysi zna|a. To, co sc stalo pozdě.ji ' zťrstává jen
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jako konrcrrtái.... -. zatílnco v.ic.jí pozŮstalosti vydavatcI jcště slrIcdal zr' láŠt.
uloŽcnou Sa|nostatnou Xcroxovotl kopii básně Tcn dcn, tuk jako dna,s. k tl iŽ'
zrezivělotr svorkott bvla piichyccna báscĎ Svatopluka Cccha Nrl BcilČ:i
a Íiagrncnt jakchosi podivrrě dlotr|rého projcvu o socialistickéttl rcalisnttt rta
jcŠtě podivnějŠínr s.jczdu ltě.jaké svazu rrnrělcŮ v Praze.

Motiv Vychodtr ncnlti rric spolcčrrcho s dobovou hrou na rrrodcrní báscĎ
pod|e čínského Vzoru. Pt".cdstava o lrěln s|ouŽila autorcc zjcvně .jako rouŠka
skutečného arrtorskcho zá rrtěru, ktcry sc zrcad|í v cclénr jcjím básrlickcIn dí|c,
a tla kotrcc i v Krtitlc-lch u yelni kr tk.vJch pot,ídkách.

Na korrci d|ouhc liIriu- započaté Žluq|n sounrakem jc závěrcčná báscii
I}rcina V)\chorlrl zc sbírky Pripud poezie. reevokují Ťadu drobrlych rnotivú
milostné sbírky. Na kollci ccsty k počátku slova, povídck, k první vzpornínce
jc - Z|atá Brána (co|dcn Gatc |lcdalcko Berke|cy, kdc Součková pr)sobila)'
poslcdní stuperi /rl c'otttltti,s,sttt,tc,c dc l.Est:

, . (  . . .  )
v hodině zlaté ' v stírru brány
dávno tu pi.cdc nrrrou prošli
rnatka, krlěz. voják, básrrici.
Srpnovy dcrr, salon otcvŤcny
Ža|uzií světla pohybLrj í.
( . . . )
vá lcčná lod.v pŤístavu kotví
pŤedkrim rncho rodrr světIa rozŽíha.ií
v lod'ce tančí v stínu ZlatÓ brány
v |rodině zlaté.
dcj rni projít...

Suntmary:

Based on the sccrningly incidcntal intcrpretation and biografic rclations of
thc tcxt of the Zlunt sounrak poctry collcction, the editor / publishcr of the
||ork of Milada Sottčková is attcrnting to cxposc the sirnpIificd contelnporary
rcception of Milada Součková's first poctry coIIectiorr tncre echo of trarrslati-
ons of Chinese poctry. Součková dea|s witlr thc motif of the orient and the
East in all of hcrwork and. bascd on semantic transformations of this rnotif as
wcIl as of the contcxt of thc now aIready coInp|eted work of Milada Součková
(first of all, School of Short Storics and postwar poetry collections), hc is at-
temting to uncovcr both thc hidden original elementary expericncc and the
gcneral origins oťSoučková's work frorn the perspcctivc of its cntircty.

V|iv čínské poczie na sbirku básní Mi|atly Součkové

Žlut j 'soumrak

Eva ,JankovQ

Motto

V jazycc rrccx istr r jí  Žádná ncutrá|ní,  ' 'n ičí. ' .  ncpi iv lastněná s lova.I  KaŽdá

prolnluva sc prodírá prostr..cdnictvínr cizích priltnlttv, sclttznívá piitorn či distl-

nuje s jcho rŮznynri |l lo|ncnty a v to|nto dia|clgizovarrÓtn prclccstt ttrá ttloŽtlosl

fonnovat svc stylovc vzczŤcní, nrodulovat svťr j tcin.r

l\lit'huil hl. Buchtin

Úvod

V rocc l942 vyš|a sbírka Milady Sotrčkovc Ž|u!,},, 'soumrtl,{. Tato sbírka
byla i lrspirovárra čínskou poczií. Vc svérn pr-.íspěvku |,l it, čín'ské poe:ic ntt
sbírku básni Miluct1,,Součkol,é Žlutyl ,stlunrttÁ.iscnr sc zanrěŤila na vystclpování
prvkťr čínské poczic v poczii Milady Součkclvc. věnovala.jscnl se pťcdcvšínr:
rnoŽnynr historickyln zdroj ťrm inspiracc. báslrickc Íbrnlě. námětovyrrr strukttr-
rám a ideologickcrnu pozadí básllí.

Historické souviS|osti

Sbírka Žtut'|i 'sounruk vychází v rclcc l942; v torntcŽ rocc vychtizcjí i dvě
sbírky pŤckladťr z čírrskc poczic; jc to Mathcsiťrv Li, Ptl. Dt,uceÍ tí,i puru/rci:e
čínskéful b sniku. Pra|ra' RudoIf Knroch |942,: a ZiŽkťtv Li, 

.t.ai-Pc. 
l 'o!tl,stlt,,é

tvil.r '. Pardubicc, V. Vokolck a syn 1942.
Proč právě vc čtyiiciiti,ch lctcc|r tntjŽcrnc pozorovat rtlzkvět poezic irrspirtl.

vané dá|něvychodní litcraturou? Dějinl, t,eské litaratur.l, lV. sc ornczují na kons-
tatovártí: .,Dobová vIIra náhlcho intcrcsu o vychodrrí |átky byla ntotivována
velicc rťtzltorodě a rraby|a takc zr'ačně rozdílnyc|r podob ('..) posíli la d|ou|rodo-
bé tíhrrutí k cpičnosti svott orictltací l la cxoticky piíběh a na tninulost...J Sáln
Mathcsius v závěrcčncnr s|ově kc svc sbírcc parafrází čínské poczic Zpčv1, stttra

I Uachtin. M. M.. I{onri in-jako dialog. l)raha. otleon l9l l0. str. 70.
2  lb id . .  s r r .  57 .
] Dcjiny čcskc Iitcratur}'IV' I)raha. Victt lr ia l)LrbIishIrrg I995. str '  J l i5
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