
1997 Bohuslav Reynek' L image dans |'oeuvre poétique et graphique (Grenob-
le: Romarin)

(v tisku) ,,L'oeuvre de Bohus|av Reynek. Une éc|aircie au |oin.., Essai sur le
discours de l,Europe éclatée č. |6

Kasa| v Jám

(Uvodní poznámky k interpretaci)

tvn uÁt-xovÁ

Dovolte mi pÍednést několik vstupri k interpretaci JrjmuLubora Kasala (Petrov,
Brno |997, dále cit. pouze číslem stránky).

Vlchodisko textu je jasně postmoderní, koresponduje s devadesátlmi léty
české literatury; intertextuá|ní, není možné v konečné podobě ana|yzovat Jám
bez literárního kontextu a základni návaznosti na da|ší texty. Pretextem je Mdj
Karla Hynka Máchy' avšak v Jdmu jde o intertextuální fungování citací, kvazi-
citací a aluzí. Sémantické bloky odkazující k pretextu se váži k sémiotice sko-
nu člověka, u Kasala jsou však umíráním zaživa. Máchova skladba se stává v!-
chodiskem, literárním dílem, jež poskytuje Kasalovi prostor k uchopení v|astní
reality a vypoňádání se s v|astní poetikou.

Kasal uvozuje celou skladbu ,,pĚedzpěvem... Vstupní Íextzačíná ránem a vní-
máním světa. \ěci a bytosti již existují, a|e oN jim dává jména. ',Postel..,
''skŤíř.., ,,pes.., ,,venčič,,, ,,žebrák,,,,,opuštěnec.., ,,Čechové národ statn1i.. - jsou
vyvoláváni na scénu jménem. Cel! prostor je od počátku rozdě|en a vydělen.
UvnitŤ jsou věci, z okna jsou nahlíŽeny bytosti v individuálním nebo kolektiv-
ním provedení. Jako bychom byli svědky pokusu ustavování, nebo lépe, znovu
ustavování či individuá|ního sestavování světa' Všejako by z fyzické existence
teprve slovy ožívalo. A hlas, akt pojmenování, jako by oŽivoval. Shazoval
z NĚJ, kter! pojmenovává, tíhu a nejistotu. ,,op|ácav takto svět s|ovy mohu si
jít v klidu po svém a myslet tŤeba na to jak rni chybíš.. (7).

Kasal pŤi pŤechodu k druhému odstavci vyuŽívá stŤihu a navazuje situací re-
žiséra i hlavní postavy ,,inscenace,,. Zmrtvé|j, obraz pojmenováním vybarvuje,
prostor rozpohybuje, oživí ho a v dané chvíli do něj vchází. Pojmenovává ,,Žeb-
ráka opuštěnce,, (1) avzápétí pŤijímá jeho roli: ''myslet tňeba na to jak michy-
bíš kdyŽ tady u obchodního domu Máj sedávám Krabičku drobn;/ch pĚed se-
bou.. (7). ZÁe se poprvé setkáváme s citací. Ale název Máj (psán i s velkym pís-
menem) je pouze paradoxem a ironií očekávané vznešenosti, je náznakem její
proměny. Existence je zaměněna v pobyt a obstarávání' Hned na počátku je te.
dy naznačena relace k pozměněnému světu.

l
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Vraťme se však k žebrákovi ze vstupního textu. Ihned svymi otázkami, kte-
ré nejsou samom|uvou, a|e vyráŽeji k dialogu, obtěžuje kolemjdoucí. Tázáni
směňuje k obscenitě a vylučnosti: ,,Nevíte náhodou kolikrát už Jarmi|a dala Vi-
|émovi a Rrižena Františkovi a Lucie Petrovi a Markéta Mistrovi a Arthur Pau-
lovi?.. (7). JÁ dokazuje, že jeho současná _ žebrácká existence _je pouze prri-
chodem. Zjevuje, Že reá|né a Í.iktivní vnímá jako jedin;i a kompaktní svět. Svě-
ty literatury a snu se stávají součástí života JÁ. Po signalizovaném návratu ze
žebravého zaměstnání se JÁ ocitá v zajetí sličn;/ch |azebnic, milujících se žen
a vonn ch o|ejri. Vstupuje do ritěšného prostoru snu. Expozice Kasa|ova J(unu
je nabitá dějem, ale vše následující se ustavuje v kontrastu. Epicky prvek se
oslabuje' Události se uskutečřují pouze exk|amací. Podstatnost a naléhavost se
ukr1yvají. Ve čtyŤech dalších částech se opakovaně situují stavy očekávání a ztlu-
movaného chtění. JÁ se vědomě vyděluje' ričastní Se pouze individuáIního dění
v enk|ávě v|astního světa, kan-r reálné mriže proniknout pouze' odpovídá-li zvo-
lené stylizaci.

KasalŮv Jám je menšího rozsahu než Máchova skladba, k níž se odvolává.
Jest|iže báseř z roku l836 má824 veršri, pak text vydan! v roce 1997 sestává
ze ]80 veršri (ako se k Mdji nepÍiŤazuje veršovaná v|astenecká dedikace, neza-
počítávám ani já vstupní prozaické probouzení)' Členění do oddí|r] je však již
ÍotoŽné, Kasal rozčleni| svŮj Jcim do čtyň nepojmenovanych částí amezi části 2
a 3 a části 3 a 4 v|oŽi| Intermezzo I, resp., Intermezzo II. Zjevné se pŤihlašuje
k Mdji také incipity jednot|iqich částí. Jenom minul! čas romantické skladby
nahrazuje prézentem a namísto májového času se d s|edně ocitáme v měsíci zá-
Íí (Byl pozdní večer - Je pozdní večer; Klesla hvězda - K|esá hvězda; Prilnoc
(Krajina) - Krajina; Nad temné hory _ Nad temné hory; Stojí hory proti sobě -
Stojí hory proti sobě; Krásn! máj uplynul _ Krásné záÍi upl,!vá), Moh|i bychom
nyní mechanioky procházet verš po verši' část po části, intermezzo za inter-
mezzem a srovnávat tak skladby, které odděluje l66 let. Tento postupje nepro-
duktivní - bud'často zabÍedává do mechanického srovnávání, nebo se stává ne-
pňehlednlnl opisem moŽn1ich v kladri pasáŽí Mrije, tak jak je navrstvilo mno.
haleté máchovské bádání. Upozorním protojen na dvě hlediska' o nichž se do-
mnívám, že v sobě skr1;ivají vychozí body k charakteristice literární tvorby Lu-
bora Kasala i posledního desetiletí 20. století.

Prvním bude vnímání azachycování času, druh1/m se stane existence postav
a subjektŮ. Čas Máje vychází z kontrapozice pÍírody a člověka jako protikladu
času cyklického a času probíhajícího lineárně' času návratného _ harmonizují.
cího a času nenávratného - vyprazdřujícího. V Kasa|ově sk|adbě je čas rozho-
dujícím rozměrem. Čas nezadržite|ně pokračuje' pŤináší nenávratné změny, ale
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lyrick1subjekt Jtimu,,čeká, kysne... Jako by se čas zadrhnu|' jako by se JÁ ocit-

lo v časové smyčce. Naskakuje množství ritržkrj časově jedinečného (?) oka-

mžiku v mnoha podobách. Jako by JÁ ztratilo schopnost lineárně chronologic-

kého vnímání.

,'Tak tady čekám a strachem sychrám..
(9)

,,Tak tu čekám / a ten Druh! u jezera / mi zatím vypráví..
( r0)

,'A zatímco ten Druh1i / cévou a hnusem tŤese se / čekám tě..
( 1 1 )

,,Tak tady čekám a neŽ se mi objevíš / aspoĚ samomluvně vyprávím.,
(r2)

',Tak tu čekám / a ten druh;y u jezera / mi zatím vypráví..
(  13 )

',A zatímco ten Druh1/ / chlopní a hnusem tŤese se / čekám..
(13 )

Tedy - JÁ v první části Jdmu nezaznamenáváme v pohybu. JÁje pohlcovačem

a spouštěčem času - zpomalovatelem, zrychlovatelem, opakovatelem. První,

druhá, tŤetí část mají identickou kompozici a zachycují totožnou situaci. Uka-

zuje se stav JÁ (,,čekám.. - l; ',kysnu.. _ 2; ,,|oučím se.. _ 3), promlouvá jáma

(,,Ach ach ach, Vemenol Vémě.. _ l ; ,,Jsenr zase zde vztek' A bude sen sen Sen.

timentální to,, _2:,,Dvanáct ran železnou tyčí do velkfch kloubťr, Kdeco padá

samovolně.. _ 3); své pŤíběhy variuje ten Druh (',To jsem ti šel včera a u met.

ra Strašidelnická, To jsem ti šel včera domťr a u metra Svrabnická.._ |; ,,To jsem

ti včera bezcí|ně listoval novinami z pŤedvčerejška minulého t1/dne Listy Jind-

Ťichoprdecka, To jsem ti včera bezcílně listoval novinami z pÍedvčerejška mi.

nulého tldne Listy JindŤichosmrdecka.._ 2; ',To jsem ti včera pŤed Masakrov]/m

nádražím, To jsem ti včera pÍed nádražím Ryku masa.. - 3). Celkov! kontext

statick]Ích záškubri, jimž svědčíme' je ještě v každé části dvojnásobně pozmě-

něn. První, druh! a tÍetí zpěv obsahují ještě vnitŤní varianty uváděné vstupy:

,'ALE T(EBA JE To JINAK..a ,,ALE JINAK... V souvislosti s časem pozná.
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Vraťme se však k žebrákovi ze vstupního textu. Ihned sv mi otázkami' kte-
ré nejsou samomluvou, a|e vyráŽejí k dia|ogu, obtěŽuje kolemjdoucí. Tázáni
směŤuje k obscenitě a v lučnosti: ,,Nevíte náhodou ko|ikrát už Jarmila dala Vi-
|émovi a Rrižena Františkovi a Lucie Petrovi a Markéta Mistrovi a Arthur Pau-
lovi?.. (7). JÁ dokazuje, že jeho současná - Žebrácká existence -je pouze prri-
chodem. Zjevuje, Že reá|né a fiktivní vnímá jako jedin! a kompaktní Svět. sVě-
ty literatury a Snu se stávají součástí života JÁ. Po signalizovaném návratu ze
žebravého zaměstnání se JÁ ocitá v zajeti sličnlch |azebnic, milujících se žen
a vonn;ch olej ' Vstupuje do těšného proStoru snu. ExpoziceKasa|ova Jcimu
je nabitá dějem, ale vše následující se ustavuje v kontrastu. Epick! prvek se
oslabuje. Události se uskutečřují pouze exk|amací. Podstatnost a na|éhavost se
ukr;ívají. Ve čtyŤech da|ších částech se opakovaně situují slavy očekávání a ztlu-
movaného chtění. JÁ se vědomě vyděluje, ričastní se pouze individuá|ního dění
v enklávě v|astního světa, kanr reálné mtjŽe proniknout pouze, odpovídá-li zvo-
lené stylizaci.

Kasalrjv Jám je menšího rozsahu než Máchova skladba, k níž se odvolává.
Jestliže báseř z roku l836 má 824 veršri, pak text vydany v roce |99.7 sestává
ze]80 veršri (ako sek Mdji nepÍiňazuje veršovaná v|astenecká dedikace, neza-
počítávám ani já vstupní prozaické probouzení). Členění do oddílŮ je však již
totoŽné, Kasal rozčleni| svŮj "/rÍlrr do čtyň nepojmenovan/ch částí a mezi části 2
a 3 a části 3 a 4 v|oŽi| Intermezzo I, resp., Intermezzo II. Zjevně se pŤihlašuje
k Mdji také incipity jednotliv;/ch částí. Jenom minu|y čas romantické skladby
nahrazuje prézentem a namísto májového času se drjsledně ocitáme v měsíci zá-
Ťí (By| pozdní večer - Je pozdní večer; Klesla hvězda _ K|esá hvězda; Pri|noc
(Krajina) _ Krajina; Nad temné hory - Nad temné hory; Stojí hory proti sobě _

Stojí hory protisobě;Krásny máj up|ynul _ Krásné záYíup|jvá). Moh|i bychom
nyní mechanicky procházet verš po verši, část po čáSti, intermezzo za inter-
mezzem a srovnávat tak sk|adby, které odděluje l66 let. Tento postup je nepro-
duktivní _ bud'často zabÍedává do mechanického srovnávání, nebo se stává ne.
pŤehledn1im opisem možnlch vfk|adti pasáží Mrije, tak jak je navrstvilo mno-
haleté máchovské bádání' Upozorním protojen na dvě hlediska' o nichž se do-
mnívám, že v sobě skryvají vychozí body k charakteristice literární tvorby Lu-
bora Kasala i posledního desetiletí 20. století.

Prvním bude vnímání a zachycování času, druhym se Stane existence postav
a subjektťr. Čas Mcije vycházi z kontrapozice pŤírody a člověka jako protikladu
času cyklického a času probíhajícího lineárně, času návratného - harmonizují-
cího a času nenávratného - vyprazdřujícího. V Kasalově sk|adbě je čas rozho-
dujícím rozměrem. Čas nezadrŽite|ně pokračuje, pŤináší nenávratné změny, ale
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lyrickf subjekt Jdmu ,'čeká, kysne... Jako by se čas zadrhnul, jako by se JÁ ocit-

lo v časové smyčce. Naskakuje množství ritržkri časově jedinečného (?) oka-

mžiku v mnoha podobách. Jako by JÁ ztratilo schopnost |ineárně chronologic-

kého vnímání.

,,Tak tady čekám a strachem sychrám.. 
(9)

,,Tak tu čekám / a ten Druh! u jezera / mi zatínr vypráví..
( 10 )

,'A zatímco ten Druh! / cévou a hnusem tŤese se / čekám tě..
0 l )

,,Tak tady čekám a než se mi objevíš / aspoĎ samomluvně vyprávím..
(12)

,'Tak tu čekám / a ten druh1/ u jezera / mi zatím vypráví..
( r3)

,,A zatímco ten Druh! / chlopní a hnusem tŤese se l čekám,,
(  1 3 )

Tedy _ JÁ v první části Jdmu nezaznamenáváme v pohybu. JÁ je poh|covačem

a spouštěčem času - zpomalovatelem, zrychlovate|em, opakovatelem. První,

druhá, tŤetí část mají identickou kompozici a zachycují totoŽnou situaci. Uka-

zuje se stav JÁ (,,čekám.. - l; ,,kysnu,. _ 2; ,,loučím se.. - 3)' promlouvá jáma

(,Ách ach ach, Vemeno! Vémě.. - l; ,,Jsem Zase Zde vztek, A bude sen sen Sen-

timentální to,, _2:,,Dvanáct ran Že|eznou tyčí do ve|kfch kloubú, Kdeco padá

samovolně.. _ 3); své pŤíběhy variuje ten Druh (,,To jsem ti šel včera a u met-

ra Str.ašidelnická, To jsem ti šel včera domrj a u metra Svrabnická..- l; ,,To jsem

ti včera bezcílně listova| novinami z pŤedvčerejška minulého t1idne Listy Jind-

Ťichoprdecka, To jsem ti včera bezcí|ně listoval novinami z pŤedvčerejška mi-

nulého tydne Listy JindÍichosmrdecka..- 2; ,,To jsem ti včera pŤed Masakrov]/m

nádražím, To jsem ti včera pŤed nádražím Ryku masa.. - 3). Celkov! kontext

statick]/ch záškubú, jimž svědčíme, je ještě v kaŽdé části dvojnásobně pozmě-

něn. První, druh:/ a tÍetí zpěv obsahují ještě vnitÍní varianty uváděné vstupy:

,,ALE TŘEBA JE To JINAK..a ,,ALE JINAK... V souvislosti s časem pozná-
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váme zprisob vnímání reality. Je stereotypní, ale sebemučivá, každ]ym návratem
více zrařující' utvrzující bezv chodnost situace. Sledujeme časové a prostoro-
véjojo' které se k neutahání a snad sebeukájivě odmotává a namotává. opako-
vání nepÍináší zkvalitnění, nepŤináší poznání. Až ve čtvrté části jako by si JÁ
uvědomilo svou situaci a od sebeoslovení reÍ]ektovalo v|astní retardaci.

Thk se tu opakuješ dokola
tak se tu opakuji v kleci
dohola
den po dni
slepenec slep! a pozdní

(31)

Zastavme se nyní u subjektri JÁ, ten Druh;i a jána. Není jednoznačné, zda ,,ten
Druh ..existuje reálně, nebo je zdvojením v|astního JÁ, aby zazně|o slovo, aby
byla rušena statičnost. Vlklad, žejde o zdvojeníjediného, vycházíjednak z ver-
še ,,než Se Stanu dvěma postavami u jezera,. ( l0), a|e hlavně z chvění, kter1/m se
,,ten Druhy.. charakterizuje. Vnímám jej jako personif,tkovan1/ neklid privodni
ho nedělitelnéhojá. To však neníjediné zvěcnění, pÍevedení psychického stavu
do materiá|ní podoby. Součástí prvního zpěvu je také uvedení jámy na scénu.
Jáma se vytváŤí postupně, utváÍí se časem: ,,tikající kuchyř chtivě hrabe rafič-
kami..(9)' okupuje vnitŤní prostor: ''dymem tŤesu prsty l ap|ice v dehtu vrstvy
/ stopami nohou utuhnou / jak kdosi ve mně kráčí / |ihem se po těle / tete|e,,
(l0)' zjevuje svou existenci: ,,az jámy na stěnu stočí / má jáma jámy oči..(l0).
Tak se mriže zďát, Že napětí a nej istota, které zachvátily já, budou zmirněny roz-
|ožením na tŤikrát. Uskutečřuje se však opak, vše trvá v trojjediném umocnění.
Nepom že ani ,,exteriorizace,, jámy a její schopnost promlouvat, modlit se, kňi.
čet, provokovat vulgaritou:

Vemeno! Vémě!
Jak kručí to ve mně!
Jak Ťve to v jámě
Strachy v stromě
Strachem promne
strach jen pro mne
Vemeno mlch posran ! ch bázní
doj do díže díry
oxidy síry
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po strukách dokola běhej a blázni

Vemeno! Vémě!
Nech stÍíkat to ze mě 

(|2_13)

Právě jáma a ten Druh;i mají rnožnost s|ovy vyjadŤovat své pÍíběhy a pocity, JÁ

se zaclycuje pouze zvnějšku. Druh! je ten' s nímž promlouvá ten, kdo je mož.

ná v něm. JÁ mriže blt i ty. on je ten' Ten Druh]/ ještě dovede vidět sebe (své

já - svou jámu) ve slunci (29), zatimco on ,,Všechno dosta| / a nic si nemohl vy-

irat / ani-tuto Íeč / ani tento stát a svět // Potácivec pod okny lMátoŽny stín l

Naděje / sám navěky Ztracen ve tmě lr. G4).
rÁu ie pozpátku čtenlm MÁJem. JÁm mrjŽe byt zdŮrazněnlp JÁ s pÍíde-

chem citoslovečného -m- (podobně jako ten Druh! Ííká ech). JAM m že blt

druhlm JÁ. JÁM múže b]/t jáma ve vyznamu existenčního prostoru. Je to pro-

hlubář, kde je zÍejm! pocit rozpolcení _ něco jiného se dělá' Ťíká a cítí. Je to

jamka, která se múže proměřovat v záchrann! pe|íšek. JÁtr,t mťrže b;/t v]/raz pro

strrijce rikladri i oběť (ako básník, ktery chystá ,,|ep.. na čtenáŤe a sám sebe do-

stává do závislosti na slovu). Jáma - jám není vězením uzavŤenfm ze všech

stran, jáma, do níž se padne, se mŮže nejdÍíve skládat ,,z tisícŮ zejících jamek

a jam..(38), mriže bjt na kopci(když se ženeš nahoru zaci1em, a tam se zŤítíš)'

stejně jako v hloubce v|astní tvorby (kam vědomě a pravidelně propadáš).

Jak bylo naznačeno v!še, ve čtvrté části JA rozpoznává svou situaci a po-

kouší se s ní razantně a efektně srovnat: ,,a moje járny se požírají vzájemné l ze

všech světŮ konce / se sbíhajíce / prorristají škvírami prudce / i píejemně /

v uchu v lokti i ve stehně / pŤisávají se k sobě jako prach a smetí / první druhá

tÍetí. [...] toť mrij jám - k|aun co padá do pilin / jám ktery dávim l pŤi tanci pá.

vím..(37_38)' Tělo Já opustí i ten Druhy: ,,ten Druhy ze mě vyletí / hadrov! pa-

tat!, t a ňekne ti.. (39); vypuzením všeho, co zalidřova|o rizkostn]i prostor, Se

však rozprostňe prázdnota: ,jen samé prázdnoty / ovíjejí mne svlmi choboty..
(40). Navozuje se dojem, Že znamená pouze vnější nebezpečí. Prozírající JÁ,

náhle nadané hlasem a vnímající neočekávaně objeven! otevren]/ prostor, si

uvědomuje sebezničující štvaní sebe sama a sugeruje si odvahu k identitě:

Tak se tu opakuji aŽ k marnosti
až do morku do kosti
aŽkprovazr imaopratím
a Kičím ke hvězdám
že nikdy tě neztratím
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váme zprisob vnímání reaIity. Je stereotypní, a|e sebemučivá, každym návratem
více zrařující, utvrzující bezvychodnost situace. Sledujeme časové a prostoro.
vé jojo' které se k neutahání a snad sebeukájivě odmotává a namotává. opako-
vání nepňináší zkvalitnění, nepÍináší poznání. AŽ ve čtvrté části jako by si JÁ
uvědomi|o svou situaci a od sebeoslovení reÍlektovalo vlastní retárdaci'

Tak se tu opakuješ dokola
tak se tu opakuji v kleci
dohola
den po dni
s|epenec slep;Í a pozdní

(37)

Zastavme se nyní u subjektri JÁ, ten Druh;li a jáma. Není jednoznačné, zda ,,ten
Druh]/.. existuje reá|ně, nebo je zdvojením vlastního JÁ, aby zazně|o slovo, aby
byla rušena statičnost. Vyk|ad, žejde o zdvojeníjediného, vycházíjednak z ver-
še ,,než se stanu dvěma postavami u jezera., ( | 0), a|e hlavně z chvění, kterlm se
''ten Druh;í.. charakterizuje. Vnímám jej jako personifikovany neklid ptivodní-
ho nedělitelnéhojá. To však neníjediné zvěcnění, pŤevedení psychického stavu
do materiáIní podoby. Součástí prvního zpěvu je také uvedení jámy na scénu.
Jáma se vytváŤí postupně' utváňí se časem: ,,tikající kuchyó chtivě hrabe rafič.
kami.,(9)' okupuje vnitŤní prostor: ',d!mem tŤesu prsty l ap|ice v dehtu vrstvy
/ stopami nohou utuhnou / jak kdosi ve mně kráčí / |ihem se po těle l tete|e,,
(10)' zjevuje svou existenci: ,,a z jámy na stěnu stočí / má jám a jámy oči.. ( l0)'
Tak se mťrže zdát, že napětí a nejistota, které zachvátily já, budou zmírněny roz-
loŽením na tŤikrát. Uskutečřuje se však opak, vše trvá v trojjediném umocnění.
NepomŮŽe ani ,,exteriori zace,. jámy a její schopnost promlouvat, modlit se, kŤi-
čet, provokovat vuIgaritou:

Vemeno! Vémě!
Jak kručí to ve mně!
Jak l've to v jámě
Strachy v stromě
Strachern promne
strach jen pro mne
Vemeno mlch posran ! ch bázní
doj do díže díry
oxidy síry
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po strukách dokola běhej a blázni
Vemeno! Vémě!
Nech stŤíkat to ze mě

(12-t3)

Právé jámaa ten Druh1y mají možnost s|ovy vyjadŤovat své pí.íběhy a pocity, JÁ

se zachycuje pouze zvnějšku. Druh! je ten, s nímž prom|ouvá ten, kdo je moŽ-

ná v něm. JÁ múže byt i ty. on je ten. Ten Druh! ještě dovede vidět sebe (své

já - svou jámu) ve slunci (29), zatimco on ,,Všechno dosta| / a nic si nemoh| vy-

brat / ani tuto Ťeč / ani tento stát a svět ll PoÍácivec pod okny / Mátožny stin l

Naděje / sám navěky ztracen ve tmě lr. G4).
JÁM je pozpátku čten1ym MÁJem. JÁm mriŽe byt zdrirazněnjm JÁ s pŤíde-

chem citos|ovečného -m. (podobně jako ten Druh;Í Ťíká ech). JÁM mtiže blt

druhlm JÁ. JÁM múže b1yt jáma ve vjznamu existenčního prostoru. Je to pro-

htubeř, kde je zŤejmj pocit rozpolcení - něco jiného se dě|á, Ťíká a cítí. Je to
jamka, která se mriže proměřovat v záchrann! pelíšek. JÁM m že byt vyraz pro

strrijce klad i oběť (ako básník, ktery chystá ,,|ep.. na čtenif,Íe a sám sebe do-
stává do závislosti na slovu). Jáma - jám není vězením uzavŤenym ze všech
stran' jáma, do níž se padne, se m že nejdÍíve sk|ádat ',z tisícri zejicichjamek
a jam..(38)' mrjŽe byt na kopci (když se ženeš nahoru zací1em, a tam Se Zrítíš)'
stejnějako v hloubce v|astní tvorby (kam vědomě a pravidelně propadáš).

Jak bylo naznačeno qiše, ve čtvrté části JA rozpoznává svou situaci a po-
kouší se s ní razantně a efektně Srovnat: ,,a moje jámy se požírají vzájemně / ze
všech světri konce / se sbíhajíce / prorristají škvírami prudce / i pŤejemně /
v uchu v lokti i ve stehně / pŤisávají se k sobějako prach a smetí / první druhá
tŤetí. [...] toť mrij jám - klaun co padá do pilin / jám kter! dálwím lpŤi tanci pá-
vím.. (37_38). Tělo Já opustí i ten Druh;/: ,,ten Druhy ze mě vyletí / hadrov! pa-
taty l a Ťekne ti.. (39); vypuzením všeho, co za|idřova|o zkostny prostor, Se
však rozprostĚe prázdnota: ,jen samé prázdnoty l ovijejí mne svlmi choboty..
(40). Navozuje se dojem, Že znamená pouze vnější nebezpečí. Prozírající JÁ'
náhle nadané hlasem a vnímající neočekávaně objeven! otevŤeny prostor, si
uvědomuje sebezničující štvaní sebe sama a sugeruje si odva]hu k identitě:

Tak se tu opakuji až k marnosti
až do morku do kosti
ažkprovazr imaopratím
a Kičím ke hvězdám
Že nikdv tě neztratím
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Žejednou tě piece opustí
j enommjp rá zdn !1ám

(41\

Teď je zňejmé, že IAM dovede vyžírat tv rce zevnitŤ, vyprazdřovat jej a on se
mu (paradoxně pohodlností, strachem, blbostí, loajálností, měkkozubostí atd.)
brání.

Pňesto si ani poslední část neodpustí rÍkrok variace. Pouzejednou, v ALE JI-
NAK' je uzavňena oe|á básnická sk|adba. Doslovná citace Mdje,,,byl pozdní ve-
čer.., potvrzuje vymanění zprézentní časové pasti. Závěrečné tŤi verše pak sou-
dobou paraÍiází sugerují možnou h|avní motivaci celé sk|adby: ,,Bez konce lás.
ka je / a není / Bez konce osamění.. (4l ).

Milostná beznaděj je naznačována v prriběhu textu něko|ikrát. Je však utlu-
mována a zapuzována. Je ironizována obscenitou. o podobě vstupní pouliční
slovní agrese jsme se již zmiřova|i, stejně razantně a vulgárně uvolřovala
v pŤedcházejícím citátu své napětí jáma, a|e shodná místa najdeme rozprostra-
něna v celém textu. PovaŽuji to za da|ší prrivodní znak literatury clevadesát1ich
let. I do ní pronikla společenská tendence, kterájako by se vjist;ich chví|ích za-
hledě|a do prezentace a sebeprezentace tě|esnosti, jako by se oslepovala sexua-
|itou a zveňejřovanou erotikou, ale na druhé straně trnula nad rušením intimní-
ho privatissima a nad vulgarizací něŽnosti.

Zásadní ro|i v Mciji hraje krajina, pŤíroda, do níž je transformován, paralelně
se v ní děje aje os|avován pŤíběh lásky, utrpení ajedinečnosti. Krajinějsou vy-
sílána poselství' která obsahují obecnější vyznání, v nichž|ze nacházet vyk|ad
světa a vesmírnou dimenzi pozemské existence. Právě vědomí transcendence či-
ní snesitelnou tíhu bytí. ono povznáší a usmiŤuje. Kasalova krajina nemá pÍí-
rodní rozměr. Jeho básnická krajina, ač se citací vždy pŤih|ašuje k Máchovi, je
ihned antropomorfizována. Je to stvŮra. Je zdevastovaná, znevážená. Je okupo-
vaná' znási|něná, pop|ivaná |idmi. Ale co je podstatné, je l idsklm hemžením
zbavena tajemství. Doš|o ke zničení sakrálnosti. Zbylo jenom nási|í, strach
a agresivita. Existují jenom virtuá|ní krajiny na stránkác|r novin, v rádiov1/ch vl-
nách. Schází pňirozenost, autenticita, z nichŽ by se mohl zrodit siln;i prožitek.
Je zrušena rozprostraněnost. Je pouze omezení, uzavňenost. Deformaceje zjev-
ná, Z jámy Se stává jám a ten trvá jako jediny možn,! existenční prostor. Prostor
nepŤátelsk;/. Nasává z oko|í blízkého i vzdáIeného pouze nesympatické, neeste-
tické. Pohlcuje negativní emoce. JenŽe současně sám generuje, a zdá se, Že se
zá|ibou, vše negativní. Tento samop|odiv! princip se pak vztahuje zvláště k me-
tafbŤe a slovotvorbě' ale prostupuje až sémantické vrstvě textu.
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Jedna spojnice mezi Mťtjem a Jámentje nepŤehlédnute|ná' autorsk! driraz na

zvukovou v;/stavbu básni' PŤipomínat podrobnou ana|yzu Jana MukaŤovského

bude asi pobuŤující, ale právě hudebnost verše, estetick! rozměr básně, kter;.i lze

utvrdit i irlasitlm čtením, je i v Jtitttttdominující. Domnívánr se, že celou sklad.

bu lze číst jako uhrančivou oslavu moŽností češtiny. organizace hláskového

systému však není dovedena až k zvukos|edu. Roz|ožení lrlásek neorganizuje

verše do rovnoměrnych zvuko{ch ce|kri. Kasal se soustŤed'uje zejména na ali-

teraci. A|e kumulace a opakování Se net]Íká pouze hlásek, ale také slabičnlch

skupin. Figury vzniklé hiomaděním spojují slova, jejichž slabiky mají inverzní

poraai, koy ke změně v;/znamu dochází vklíněním nebo vypuštěnírn jediného

pís*"n" do nebo ze s|ejované s|abičné skupiny. PotŤeba novotvaru vede aŽ ar.

tistnosti. PodŤizuje si další vo|bu s|ov a slovosled. Slova a slovní spojení se do.

stávají do pÍekvapivé homofonie. Zvuková harmonie často kontrastuje s v zna.

movou těkavostí. Porušuje Se stavba Ťeči, na jakou jsme zvyk|i ze sdělovacího

jazyka. Jako bychom se ocita|i v pasti fonickfch, etymologicklch a sémantic-

klch cvičení, která odpovídá v!še zmíněné pasti časové. Jako by estetická role,

jíŽ je mnohé podÍízeno, pŤerrisiala až v samolibé estétství. To pak lze spojovat

s d razem na subjektivitu, s narcistní polohou subjektu. Pro mne to znamená, Že

Kasal dovrši| zvukov1/ a stavební princip, kter! postupně pŤedstavovaI v Do.

sudbcíclt, Vezdejšině, Hloclavcích, hladovcích. Mrižeme uvažovat i o jakémst

a ty Se vylamuješ z kamení (ty = jám)

lámeš se štěrkem

a nemrižeš se dočkat

aŽ mé vyprázdníš a vydechneš naposled

aŽ mi ublížíš
aŽ ti ublíŽím
roztahuješ zeleně
prrihledné blány _ kĚídlo - mast v|as

z bÍicha ti vyhÍezávají |áhve a ho|eně

na nátoŽich si odplivuješ

šišlající šišky tLpaslíky

kteÍí vsakují do kolemjdoucích tist

skrz stíny lisuješ tlusté
marniny tlusté vořavky tlustá

stŤeva tlusté
špejbly splašeně šišlající 

(16)
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Že jednou tě pÍece opustí

3enom mrij prázdnj jám
(41\

Teď je zÍejmé,ŽeIÁM dovede vyŽírattv rce zevnitÍ, vyprazdĚovat jej a on se
mu (paradoxně pohodlností, strachem' blbostí, Ioajálností, měkkozubostí atd.)
brání.

Pňesto si ani poslední část neodpustí rikrok variace. Pouzejednou' v ALE JI-
NAK' je uzavňena celá básnická sk|adba. Dos|ovná citace Máje,,,byl pozdní ve-
čer..' potvrzuje vymanění zprézentni časové pasti. Závěrečné tŤi verše pak sou-
dobou paraÍiází sugerují možnou h|avní motivaci celé skladby: ,,Bez konce lás-
ka je / a neni l Bez konce osamění.. (4 | ).

Mi|ostná beznaděj je naznačována v prŮběhu textu několikrát. Je však utlu-
mována a zapuzována. Je ironizována obscenitou. o podobě vstupní pouliční
slovní agrese jsme se jiŽ zmiřovali, stejně razantně a vu|gárně uvolřovala
v pŤedcházejícím citátu své napětí jáma' a|e shodná místa najdeme rozprostra-
něna v celém textu. Považuji to za da|ší prrivodní znak literatury devadesát1/ch
let. I do ní pronikla společenská tendence, kterájako by se vjist1/'ch chví|ích za-
hleděla do prezentace a sebeprezentace tělesnosti, jako by se os|epovala sexua-
|itou a zveňejřovanou erotikou, ale na druhé straně trnula nad rušením intimní-
ho privatissima a nad vulgarizací něŽnosti.

Zásadní ro|i v Máji hraje krajina, pŤíroda, do níž je transformován, paralelně
se v ní děje aje oslavován pÍíběh lásky' utrpení ajedinečnosti. Krajinějsou vy-
sí|ána pose|ství, která obsahují obecnější vyznáni, v nichž |ze nacházet v1/klad
světa a vesmírnou dimenzi pozemské existence. Právě vědomí transcendence či.
ní snesitelnou tíhu bytí. ono povznáší a usmiŤuje. Kasa|ova krajina nemá pňí.
rodní rozměr. Jeho básnická krajina, ač se citací vždy pňihlašuje k Máchovi, je
ihned antropomorfizována. Je to stvrira. Je zdevastovaná, znevážená. Je okupo-
vaná, znásilněná' pop|ivaná lidmi' Ale co je podstatné, je l idskym hemžením
zbavena tajemství. Doš|o ke zničení sakrálnosti. Zbylo jenom násilí, strach
a agresivita. Existujíjenom virtuální krajiny na stránkáclt novin, v rádiov1ich vl-
nách. Schází pŤirozenost, autenticita, z nichŽ by se moh| zrodit siln! prožitek.
Je zrušena rozprostraněnost. Je pouze omezení, uzavŤenost. Deformaceje zjev-
ná,Z jány se stává jám a ten trvá jako jedin! možn! existenční prostor. Prostor
nepÍátelsky. Nasává z oko|í blízkého i vzdá|eného pouze nesympatické, neeste-
tické. Pohlcuje negativní emoce. Jenže současně sám generuje, a zdá se, Že se
zá|ibou, vše negativní. Tento samop|odivy princip se pak vztahuje zvláště k me-
tafbÍe a slovotvorbě, a|e prostupuje aŽ sémantické vrstvě textu.
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a ty Se vylamuješ z kamení (ty = jám)

lámeš se štěrkerrt

a nemťlžeš se dočkat

aŽ mé vyprázdní'š a vydechneš naposled

až mi ublížíš
až ti ublížím
roztahuješ zeleně
pr hledné blány - kŤídlo - mast vlas

i uri"nu ti vyhŤezávají |áhve a holeně

na nárožích si odplivuješ

šišlající šišky trpaslíky

kteŤí vsakují do kolemjdoucích st

skrz stíny lisuješ t|usté

maminy tlusté vořavky tlustá

stÍeva tlusté
špejbly sp|ašeně šišlající 

(16)

Jedna spojnice mezi Mcijem a Jrintentje nepÍehlédnutelná, autorsk! d raz na

zvukovou v;/stavbu básni. PÍipomínat podrobnou anal!zu Jana MukaÍovského

bude asi pobuŤující" ale právě hudebnost verše' estetick! rozměr básně, kter lze

utvrdit i hlasitlm čtením, je i v Játttu dominující. Domnívám se, že celou sklad-

bu lze číst jako uhrančiu"ou os|auu moŽností češtiny. organizace h|áskového

Systému však není dovedena až k zvukosledu. Rozložení hlásek neorganizuje

vlrše do rovnoměrnych zvukovlch celkŮ. Kasa| se soustŤed'uje zejména na ali-

teraci. Ale kumularce a opakování se net]íká pouze hlásek' ale také slabičnlch

skupin. Figury vznik|é hiomaděním spojují slova, jejichž, slabiky mají.inverzní

poÍadí, kdy ke změně vyznamu dochází vklíněním nebo vypuštěním jediného

pí,'"n" do nebo ze slejované slabičné skupiny' PotÍeba novotvaru vede až ar-

tistnosti. PodŤizuje si další vo|bu s|ov a slovosled. Slova a slovní spojení se do-

stávají do pŤekvapÍvé homofonie. Zvuková harmonie často kontrastuje s v:/zna-

movou těkavostí. Porušuje Se Stavba Íeči, na jakou jsme zvyk|i ze sdělovacího

jazyka' Jako bychom se ocita|i v pasti fonick1/ch, etymologickych a sémantic-

k]fch cvičení, která odpovídá v!še zmíněné pasti časové. Jako by estetická role,

1íŽ je mnohé podŤízeno, pÍerrisiala až v samo|ibé estétství. To pak lze spojovat

s dťrrazem na subje,ktiviiu, s narcistní polohou subjektu' Pro mne to znamená, Že

Kasal dovršil zvulkov! a stavební prlncip, kter1/ postupně píedstavova| v Do-

sudbdch, Vezdejšině, Hloclavcích, hladovcích' MŮžeme uvažovat i o jakémsi
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anachronismu v devadesátych letech, která kladou d raz na co nejpÍirozenější
vyraz, ve spŤíznění a prostoupení básnického jazyka s každodenní, bezprostŤed.
ní, v ryvcích a nedoňečenostech se odehrávající mluvou dneška.

Hlavní myšlenka? Poselství? Téma J mu? Je zahlušováno slovy stížností, je ukŤi-
čeno obrazy vlastní neschopnosti, a|e snad je to prastará, obyčejná a nenahradi-
telná potŤeba (snad milostná), aby existoval, aby byl blízko ten druh1y, ta druhá.
Zah|cující hektičnost jazyka je rovna kysnoucí a hnijící statičnosti subjektu.
obojí pouze zastupuje bezradnost a strach analyticky se ponoÍit do sebe a reálně
pojmenovat vlastní situaci, najít sílu vyrovnat se s ní neboji pŤekonat. Je-li Ka-
sal nazlván pro své pŤedcházející sbírky ,,litanickym hněvivcem..(J. Trávníček),
pak Jám Se pro mne stává manifestem beznaděje a Zmaru. Je zničeno tajemství
a tajuplnost M je, neztsta|a odvaha k činu, kter1/ očišťuje, a|e zakterj, se v Mcí-
ji p|ati životem, není k nalezení básnická krajina, která pozdvihuje do nadějného
kosmu jako krajina Máchova. Zristala jenom zvrácenost a nefunkční pasivní re-
zistence. Mdj je pŤevrácen na JcÍm, jám je maskulinizovanou jámou, subjekt se-
trvává v poloze ufřukaného a žvanivého sraba. Vnímám tuto sk|adbu s jejím té-
natem, zptisobent zachycování a pŤedk|ádání |idského trvání jako signifikantní-
ho zástupcejednoho proudu privodní literární tvorby devadesátych let (životním
pocitem bezv chodnosti a zplanělosti životaje subjekt Jámub|ízk! postavám Ja-
na Balabána, neschopností vykročit a prostě vyjevit svrij oit, vyjádŤit náležitost
druhé osobě j e JA Jámu blízké básnickému JÁ sbírek Petra Hrušky).

By|o by jistě pŤíjemné, kdybychom mohli uvažovat pouze takto pŤímočaŤe.
Teoreticky to samozíejmě jde' jak jsem se pokusi|a právě vy|oŽit. Práce nad tex-
tem Lubora Kasala, ale zvláště studium sekundární máchovské literatury pŤiná-
šejí Ťadu motivujících otázek. ostatně zvo|il-li Kasa| tak těsnou aluzi, pŤedpo-
k|ádá, že poučeny čtenáň bude čístjeho text s celou ňadou konotací. Je a zŮsta-
ne otázkou, zda|ze v bec Jdmbez Mdje pÍečíst. od vydání Mdje proběh|o ně.
ko|ik silnych literárních vln, které reagovaly na Máchu, a i ty jsou v JtÍmu skry-
ty. Další ana|lza jazykovych postupri Lubora Kasa|a nás čeká, domnívám se, Že
existují vazby na experimentální poezii' na pŤekladatelské vydobytky Bohumi-
ly GrÓgerové a Josefa Hiršala (zvláště na jejich pÍebásnění Hanse Arpa a Ern-
Sta Jandla). Nelze také opomenout dosud nezmíněné citace, ironizované para-
fráze dě| české |iteratury devadesát1/ch let (Borkovec, Rulf, Viewegh aj,), a|uze
na pÍedcházející tvorbu Lubora Kasa|a, ale i samotné ténra tvrjrčího procesu
a nedrivěry ve slovo.

Děkuji' že jste vyslech|i iniciační poznámky k budoucí studii od MájekJámu.
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