
Víceiazyčné texty Jana KÍesadla'

PETR tunneŠ

Literární dílo Jana KŤesad|a vzbuzuje značně rozdílné kritické reakce 1srov.
napŤ' Haman 2000)' těžko mu však m žeme upňít vyraznost a osobitost. K čini-
te|rim, které k této vyraznosti a osobitosti KŤesadlovlch textú pŤispívají, patŤí na
pÍedním místě ve|mi rozsáhlé uplatnění prvkri mnoha rrizn;/ch jazykri, včetně
jazykti smyšlenfch; v recenzích a rozborech se zdrirazřuje autorovo mimoŤád-
né jazykové nadání a ,,pňímo obŽerná radost z vícejazyčnosti textu.. (Haman
1996) či neobyčejná jazyková erudice projevovaná vypravěčem i postavami
(Hanuška l998: 5). Na dťrleŽitost faktu jazykové rriznosti poukazují napŤ. i ná-
padné cizojazyčné tituly něko|ika KÍesad|ovjch román (Fuga trium, Vara gu-
ru, la calle Neruda). Mrjžeme si povšimnout rovněž toho, že i pr6zy jako Gir-
gal nebo Zuzana a dva starci, v nichŽ vícejazyčné pasáŽe nezaujímají tak v -
značné místo jako v jinfch KŤesadlovlch dílech, obsahují na svém ,,prahu.. ci-
zojazyčné motto.

PŤi pokusu o postižení rázu a Íungování vícejazyčnosti v Kňesadlov1ich
prÓzách si brzy uvědomujem e, že na ně jen v omezené míňe mťrŽeme apliko-
vat poznatky o obvyklé podobě tohoto Í.enoménu v epick;ich textech: běžné
funkce spjaté s v1i skytem prvkri rrizn;i ch jazykri - charakteristika jednotlivjch
postav, charakteristika národnostního, Iokálního a sociá|ního prostŤedí, budo-
vání koloritu, ,,atmosféry.., ,,efektu reálnosti.. - zde ustupují spíše do pozadí.
Dokonce se zdá, že se obrací obvyklá podmíněnost: r zné jazyky tu nevystu-
pují proto' aby charakterizovaly postavy a prostŤedí, abyje ,,zreá|řovaly.., vy-
volávaly dojem životní pravděpodobnosti, ale naopak postavy a prostŤedí
slouží k demonstraci co největšího množství a co největší pestrosti jazykťr.
PrÓzy jsou nejednou zasazeny do času a prostoru' jež nabizeji široké moŽnos.
ti uplatnění vícejazyčnosti _ tak v lománu kimeck! pdn aneb Antikuro je to
české pohraničí počátku šedesátlch |et s národnostně velmi rozmanitou spo-
|ečností (vystupují tu Češi, Němci, Romové, S|ovák, Lužická Srbka atd.), zá-
roveř jsou však postavy zce|a ,,svévo|ně..vybavovány jazykovlmi znalostmi
a schopnostmi, které okruh užívanych jazykri značně rozšiÍují (mj. zběhlost
v užívání staré Íečtiny a |atiny; sklon k vk|ádání francouzsklch vfrazri do Ťe-
' Text byl napsán v rálnci práce na grantovém riko|u GA UK č. 26212000/A FG/FE
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či motivovan! pobytem v cizinecké legii; dokonce citace francouzsky formu-
lovan ch surrea|istickych proklamaci v Íeči komunistickéiho Í.unkcionáÍe).
Jinde jsou Ťečové projevy postav zce|a podfizeny zdtlraznéně bizarní fabuli
a zaměŤení na co nejpŤekvapivější eÍ.ekty _ vym|uvnlm pííkJ|adem je hispani-
zace malostranskych obyvatel či postava s|ovensky hovoŤíc;ího injiána v ro-
mánu La calle Neruda. DaIší charakteristick! rys Kňesad|ov';/ch prÓz, též od-lišny od běžného moclelu, pak pňedstavuje vysoky podíl vícejazyčn.,ch pasáží
v ňeči vypravěče.

Za této situace mrižeme pŤi první obh|ídce KĚesad|ov;i ch text nab;i t dojmu,
Že vícejazyčné pasáže tvoĚí pňedevším určité ozdoby v rámci značné artistního,
na sebe soustŤeděného vyprávění, že jsou projevem ne vždy zvládnuté ,,rozko-Še z psaní..(srov. Píša |994) a někdy dosti samoriče|né hiy,:zá|iby v grotesk-
nosti, heterogennosti a zesměšřující deÍbrmaci, že maji sloužiit hlávně k pňed-
vedení jazykovych znalostí a virtuozity v zacházení s rrizny/mi jazyky. Tyto
aspekty jsou v KÍesad|ově prÓze nepochybně pŤítomny, nelze1i všák redukovat
Jen na vypravěčskou exhibici.

Vypravěčova orientace na vícejazyčnost napŤ. podstatně poznamenává 3ehointerakci s potenciálními recipienty (adresáty). Adresát je pŤí)mačně modelovánjako subjekt v nerovnocenném postaveni, játo ten, kdo se - v dŮsledku obec-
ného ripadku vzdělanosti_ nem že ani pĚib|ížit jazykové(a rovlněž celkově ku|.
turní) erudici vypravěče. Tento subjektje tak odkázán na vypravěčovu libovrili,
na to, Zda vypravěč bude ochoten poskytnout mu pÍeklad či vysvětleni. Vypra-
věč někdy, jsa si vědom toho, že adresát není schopen jeho vy|kon ocenit, radě-ji rezignuje na větší rozvinutí vícejazyčnj,ch pasáží;jindy se maopak specrálně
obrací na pŤedpok|ádanou vzdětanostně privilegovanou menšinru, na ty, kdo do-
kážou porozumět:

Ti nemnozí, kteŤí jsou schopni porozuměti Íeckému textu,, jakoŽ i nor-
má|ní většina, která si pÍečte pŤekla<l.

(KÍesadlo |984:40\

Na rozdíl od vás, milí čtenáĚi, tomu rozuměla.
(KŤesad|o 1992:220)

Nicméně tento druh vzdělancri t',.] jiŽ vymírá, nebo aspoří pomalu de.
mentní a zanedlouho ho více nebude; pro nastupující generace po|ytech-
nick1ich vychovanc jsme to ale právě ted' vy|ožili.

(KŤe:sadlo l995:7 l)
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Pokračovat však nemá cenu, protože dnešní katolíci, aŽ napár starcú uŽ

neumějí latinsky a také neznají privodní tridentskou mši.
(KŤesadlo l995: 99)

Není snad tŤeba uvádět všechny stroÍy' ono stejně moc |idí španělsky ne.

umí. 
(KŤesadlo 1995: 150)

Vypravěčriv postoj k adresátovi vytistuje až ve z|ontyslnou hru, která je nejv:/.

,-"ciirozvinuta v románu obětina.. Iatina v obsáh|ych vlkladech o deviantních

,"^uáni"t' praktikách má porozumění omezovat aŽ znemoŽ ovat, má utajovat

ousat,' t<tery by mohl b]/t vnímán jako nemravn]/ a pohoršující. V:fk|ady mají

blt pŤístupné jen pro v slovně vyzdviŽenou hrstku zasvěcen ch. Fiktivní vnit.

,át"*touy^uutor prvni části románu, kter! v jeho druhé části vystupuje jako po-

stava, k tomu podot1/ká:

Co se t!če toho druhfho, tak to je tam u mě vždycky |atinsky jako ve sta-

rejch n-ěmeckejch sexuologiích, tím to je dáno právě jen k potÍebě vzdě.

lancú, kteŤí na to mají vyšší zor, kdežto dítky a prost1/ lid se nepokazí.
(KÍesadlo 1994: |21)

PŤedevším ovšem jde o závaŽn,! dosah vícejazyčnosti pro Strukturaci textrj a bu-

dování jejich ,.y,lu. Rriznojazyčn é v'lrazy, vlpovědi i rozsáhlejší pasáŽe, jimiž

jsou texty prostoupeny, vytváŤejí mnohotvárnou masu s četnymi podobami

a funkcemi, vzpirajicí se sihematizující klasiÍikaci; piesto mťržeme - pŤi vědo-

mí toho, Že ne vŽdy lze plně pŤihlédnout k jedinečné platnosti jazykového prv.

ku v daném kontextu - itanovit určit! soubor rysťr, které se jeví jako charakte-

ristické.
Asi nejsnáze postižitelné je protikladné zaměíení na v1y'razovou nebo naopak

na vyznamovou stránku vídazyčnosti. V Ťadě pŤípadri vystupuje do popÍedí

konkétní zvuková podoba ňeči a snaha o její co nejpŤesnější grafick;í záznam.'

rozhodující kva|itou se stává zvláštnost a neobvyklost daná napÍ. užitím dialek-

tu nebo nedostatečnÝm zv|ádnutím cizího jazyka. Tento aspekt mriže mít cha-

rakterizační funkci, spíše všakje projevem hry sjazykem za|ožené na zálibném

narušování pravopisné konvence pŤíklonem k nenoremnímu a jedinečnémll. Zá-

roveř se zde, možno Ííci, oh|edávají možnosti písma a tematizuje se - i pro.

stŤednictvím explicitních zmínek - napětí mezi graficklm systémem a neko-

nečně proměn|ivfmi zvuky vycházejícími z lidsk1/ch tist:
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či motivovan1i pobytem v cizinecké legii; dokonce citace francouzsky formu-
lovanych surrealistickych prokIamací v ňecYi komunistického l.unkcionáŤe).
Jinde jsou Ťečové projevy postav zce|a podÍízeny zd razněně bizarní fabuli
a zaměňení na co nejpňekvapivější ef.ekty _ vymluvnlm pŤíkladem je hispani-
zace malostransk ch obyvatel či postava slovensky hovoŤícího indiána v ro.
mánu La calle Neruda' Další charakteristick! rys KĚesadlov]ich prÓz, též ocl-
l išn]i od běŽného nrodelu, pak pŤec|stavuje vysok! podíl vícejazyčn]/ch pasáží
v Ťeči vypravěče'

Za této situace m Žeme pÍi první obhlídce KŤesadlov]/ch textri nab1it clojmu,
že vicejazyčné pasáže tvoÍí pŤedevším určité ozdoby v rámci značně artistního,
na sebe soustŤeděného vyprávění, Že jsou projevem ne vždy zvládnuté ,,rozko.
še z psaní.,(srov' Píša |994) a někdy closti samoričelné hry, zá|iby v grotesk.
nosti' heterogennosti a zesměšřující deÍbrmaci, že mají slouŽit hlavně k pÍed-
vedení jazykov!,ch znalostí a virtuozity v zacházeni s rriznlmi jazyky. Tyto
aspekty jsou v KŤesadlově prÓze nepochybně pŤítomny, nelze ji však redukovat
jen na vypravěčskou exhibici '

Vypravěčova orientace na vicejazyčnost napi. podstatně poznamenává jeho
interakci s potenciá|ními recipienty (adresáty), Adresát je pÍiznačně moclelován
jako subjekt v nerovnocenném postavení, jako ten' kdo se _ v d s|edku obec-
ného ripadku vzdělanosti _ nem Že ani pÍiblížitjazykové(a rovněž celkově kul-
turní) erudici vypravěče. Tento subjektje tak odkázán na vypravěčovu |ibovrjli,
na to, zda vypravěč bude ochoten poskytnout mu pŤeklad či vysvětlení. Vypra-
věč někdy, jsa si vědom toho, že adresát není schopen jeho !íkon ocenit, radě-
ji rezignuje na větší rozvinutí vicejazyčn'lch pasáŽí;jindy se naopak speciálně
obrací na pŤedpok|ádanou vzdělanostně privilegovanou menšinu, na ty, kdo do-
káŽou porozumět:

Ti nemnozí, kteĚí jsou schopni porozuměti Ťeckému textu, jakoŽ i nor-
mální většina, která si pŤečte pŤeklad.

(KÍesadlo |984:40)

Na rozdíl od vás, milí čtenáňi' tomu rozuměla. 
(Kňesadlo 1992:220)

Ntcméně tento druh vzdělancri I...] j iž vymírá, nebo aspoř pomalu de-
mentní a zanedlouho ho více nebude; pro nastupující generace polytech-
nick;lich vychovancri jsme to ale právě teď vyložili.

(KŤesadlo |995: ] 1)
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Pokračovatvšaknemácenu,protožednešníkato líc i ,až,napárstarc 
uŽ

neuměji latinsky a také neznají privodní tridentskou mši.
(KŤesadlo l995: 99)

Nenísnadtšebauvádětvšechnystroty.onostejněmocl idíšpanělskyne-
umí' 

(KŤesadlo 1995: 150)

Vypravěčrivpostojkadresátov ivyr isťujeažvez|omyslnouhru 'která jenejv:/-
,-i,z:irozvinuta v románu obětitia: latina v obsáhl./ch v kladech o deviantních

."-"á"i"t' praktikách má porozumění omezovat aŽ znemoŽŤlovat, má utajovat

oisat,, tt"ry by mohl b1ít vnímán jako nemravn;1i a pohoršující. Vlklady mají

blt pŤístupné jen pro vyslovně vyzdviŽenou lrrstku zasvěcen1íoh' Fiktivní vnlt-

,á."^.ouy.uu.or pruni části románu, kter v jeho druhé části vystupuje jako po-

stava, k tomu podot]/ká:

Co se t!če toho druh1/ho' tak to je tam u mě vždycky latinsky jako ve sta-

rejch n8meckejch seiuologiích, tím to je dáno právě jen k potŤebě vzdě-

lancť|, kteŤí na to mají vyšií zor' kdežto dítky a prostÝ lid se nepoka-zí.
(KŤesadlo |994: 121)

PŤedevším ovšem jde o závažny dosah vícejazyčnosti pro strukturaci textťr a bu-

dování jejich smyslu. Rťrznojazyčn é vyrazy, v;/povědi i rozsáh|ejší pasáže, jimiŽ

jsou texty prostoupeny' vyivaiejí mnohotvárnou masu s četn;ími podobami

a funkcemi, vzpírajicí,","h"*uii,ující klasi1ikaci; pŤesto rnrižeme-_ pŤi vědo.

mítoho,ŽenevŽdy|zeplněpÍih lédnoutkjedinečnéplatnost i jazykovéhoprv-
ku v daném kontextu - ,,unouit určit! soubor rysťr, které se jeví jako charakte-

ristické'
Asi nejsnáze postiŽitelnéje protik|adné zaměŤení na vlrazovou nebo naopak

na v znamovou stránku uicejá,yenosti. V Íadě pÍípadri vystupuje.do popŤedí

konkrétní zvuková podoba reii á snatra o její co nejpŤesnější grafick! záznam;

rozhodující kvalitou se Stává zvláštnost a neobvyklost daná napŤ. užitím dialek-

tu nebo nedostatečnÝm zvládnutím cizího jazyka. Tento aspekt mťrže mít cha-

rakterizační Í.unkci, spíše všakje projevem hry sjazykem za|ožené n.a zálibném

narušování pravopisné konuen.]e pritlon"' k nenoremnímu a jedinečnému. Zá-

roveĎ se zde, možno Ťíci. oh|edávají moŽnosti písma a tematizuje se - i pro-

stŤednictvím explicitních zmínek _ napětí mezi grafick:/m systémem a neko.

nečně proměn|ivlmi zvuky vycház$icími z Iidsk1/ch tist:
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' 'wí d háv wan impÓrtnt tsing in khomn, Džimy bÓj, end clzis, iv ye Íi-
giv maj frenč, iz f.akin [...]..

(Kiesadlo 1992: t6t)

,,Khoumou sej lijá-m justéj? Es justéj' khysá, jrinou d lás Mantou _ js?..
(KÍesadlo 1995: |82)

D raz na vyrazovou'llál\u vyjádŤení se projevuje i zptisobem vlastně opač-
nym: v románu La calle Nerutla se použitím spanctst<yctr pravopisn ch zvyk-
Iostí podtrhuje pfudstíran! španě|sk]i ráz prom|uv p,onl,"nych v.zásádě česky,jen s malym podílem prvk skutečně španBlského privodu; grafika tu fungu1e.;a-
ko náhrada nezachytite|ného zvukového prriběhu ňeči (ten '.:z" uyt.1"n popsán,
ne však znázorněn). Současně jde opět o jazykovou hŤíčku s nápáany' g.o-
teskním eÍ.ektem.

,,Kecejte něco,.. naÍizoval tiše a breptavě Šlegl, ,.ale dělejte, aby to zně|ojako španětsky...
t. . .1
''iY yaqué povidando mám produci r? iMyé nice nenapád a yaq ricáti?,,

otáZal Se zcela věrohodnym španělskym pŤízvukem a intonací.
' 'To ye yednÓ, riquéy so sliná na yasíque prinése [...]..

(KĚesadlo |995: |82)

ZaměÍení na vyznamovou stránku vícejazyčnosti, spjaté s vypravěčskymi sub-jekty i některymi postavami, se nejnápadnĚ;i p.oieuuje u" u"í.i nojnyctr vyt<ta-
decJl 

9 vyznamech, vlznamov1ich vz|azich a v znamovém vyvoji rrizn1/ch vy.
razti. Vlklady pŤitom oscilují mezi vědeckou seriÓzností, poučovatetsiym za-
pa|em, jenž je ovšem zároveř ironizován, azÍejmj,m potěšáním z mystiÍikace:

,,Cim..by|o zÍejmě,'vrcholek.., ano, správně, i když to pÍipomínalo la-

tinské cimex cimicis, coŽ jest štěnice.
(KÍesadlo l99 l :  l13)

Brian byl rovněž zaujaÍ rázovitlmi postavanri a fyziognomiemi nezná-

mfch cantorri (což, studenti, neznamená španě|sky učitele, nlbrž zpěvá-

ky, pokud nejde o zpéváky proÍ.esionální: los cantantes' či o pěvce koste]-

ní: los voca|istas).
(KŤesadlo l995: l81)

Z hlediska motivace vkládání rinnojazyčnych vyjádíení do textu |ze roz|išit

pŤedevším vkládání podmíněné asociačně a na opačném pÓ|u vk|ádání dokla-

dové či ilustrační.
Mluvíme-li o asociačnosti, dotfkáme se Í.enoménu značně rozlehlého. Pod-

statné zde je to, Že prvek určitéh o jazyka vstupuje do textu na základě impulsu

(ne vždy zcela jednoznačně postižitelného), jenŽ vycházi od jiného jazykového

prvku' od postavy. od pňedstavené situace, popÍ. od dějovlch či věcn;/ch sou-

vislostí. MoŽno Ťíci standardní je pÍípad' kdy postava ve svém projevu piechá.

zí do jiného jazyka proto, že dany jazykje v její zkušenosti pevně spjat s po-

jmenovávanjm jevem, že pro ni pňedstavuje základní a někdy vlastně jediné

možné vyjádŤení. Tak s|ovensk! pasák Jano z románu Zdmecky 1ltin aneb Anti-

kuro ve svych zmatenloh vzpomínkách neustále pÍechází do nrad'arštiny a něm-

činy (,,čo mi niekedy ani slovenské s|ovo na um nepríde a poviem maďarské..-

KŤesadlo |992: |28):

[...] veď on je bo|ond, ako sa povie geistig minderwer.tig, blázon, buta TÓt'

čo sa mu nedá veriť.
(KŤesadlo 1992: |95)

Čo bolo aj zakázané od sridruha Í;irerka, aj vykynožené, |ebo bola urobe.

ná ešte pred vojnou clie Nacht cler langen Do|che' ako sa povie, že noc dl-

h]/ch tesákov, čo nám o tom práve ten isty Genosse von Zwischenbein

prednášali ['..]
(KÍesadlo |992: |94:)

Podobně už uvedení jména nositele určitého jazyka často danj jazyk ,,pŤivo|ává...
Někdy se tím predevším evokuje daná postava - ',Gustáv Varga (ako skoro zará-

ba ani ch|ap, už je aj chlapom).. (KŤesadlo |99|: |92). Nejednou se však aktivi-

' 'Na kumjá, kuma hyn|...

,,Kchén lojd ic, kchén lojd mea, hea tokta...

(KŤesadlo |984: l73)

(KŤesadlo |992:3|)
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',Na kumjá, kurrrra hynl.'.

,,Kchén lojd ic, kchén |ojd mea, hea tokta...

(Kňesadlo 1984: |73)

(Kňesadlo |992:3|)

,,Cim..bylo zÍejnrě,,vrcholek.., ano, správně, i kdyŽ to pÍipomínalo |a-

nské cintex cimicis, což jest štěnice.
(KŤesadlo 1991: l l3)

Brian byl rovněž zaujat rázovit1imi postavami a fyziognomiemi nezná-

m1ich cantorú (což, studenti, neznatnená španělsky učite|e, nybrž zpévá.

ky, pokud nejde o zpěváky proÍ.esionální: los cantantes' či o pěvce kostel-

ní: los voca|istas).
(K iesadlo 1995: l8 l )

Z hlediska motivace vkládání rriznojazyčn;ich vyjádÍení do textu lze rozlišit

pŤedevším vkládání podmíněné asociačně a na opačném pÓ|u vk|ádání dokla-

dové či ilustrační.
Mluvíme-li o asociačnosti, dotykáme se Í'enoménu značně roz|eh|ého. Pod-

statné zdeje to' že prvek určitého jazyka vstupuje do textu na základě impulsu
(ne vŽdy zcela jednoznačně postižite|ného), jenŽ vychází od jiného jazykového

prvku, od postavy. od pŤedstavené situace, popŤ' od dějovych či věcnlch sou-
vislostí. MoŽno Ťíci standardní je pÍípad' kdy postava ve svém projevu pŤechá.
zí do jiného jazyka proto' Že dany jazykje v její zkušenosti pevně spjat s po-
jmenovávanlm jevem, že pro ni pňedstavuje zák|adní a někdy vlastně jediné

možné vyjádÍení' Tak s|ovensk;í pasák Jano z románu Zámecky pán aneb Anti.
kuro ve svlch zmaten ch vzpomínkách neustále pÍechíní do nradhrštiny a něm-
činy (,,čo mi niekedy ani slovenské s|ovo na unt nepríde a poviem maďarské..-
KŤesadlo ,1992: |28):

[...] veď on je bolond, ako sa povie geistig minderwertig, b|ázon, buta TÓt'
čo sa mu nedá verié.

(KŤesadlo 1992: |95)

Čo bolo aj zakázané od sridruha ffrerka, aj vykynožené, |ebo bola urobe-
ná ešte pred vojnou die Nacht der langen Dolche, ako sa povie, že noc dl-
hlch tesákov, čo nám o tom práve ten ist1/ Genosse von Zwischenbein
prednášali [.. ']

(KÍesad]o |992: |94:)

Podobně uŽ uvedení jména nositele určitého jazyka často dan;/ jazyk ,,pÍivolává...
Někdy se tím pŤedevším evokuje daná postava - ,,Gustáv Varga (ako skoro zará-
ba ani chlap, uŽ je aj chlapom).. (KŤesadlo |99|: 192), Nejednou se však aktivi-

' 'wí d háv want impÓrtnt tsing in khomn' Džimy bÓj, end dzis, iv ye Ír-giv maj frenč, iz fakin [...]..
(KŤesadlo |992: 16|)

,,Khoumou sej liijá-m justéj? Es justéj, khysá, jrinou cl lás Mantou -.1s?..
(Kňesadlo 1995: |82)

D raz na vyrazovoiu '::t|u vyjádÍení se projevuje i zprisobem vlastně opač.nym: v románu l.a calle Neruda se pouŽitim spanelstyctt pravopisnycrr zvyk-|ostí podtrhuje pi.edlstírany španělsk]i ráz promluv p,one,"n;1"t' u ,á,uoc e",ry,jen s-malym podílenn prvk skutečnÉ spunit.teno privodu; grafika tu fungu1e.;a-ko náhrada nezachy'titelného zvukového pr běhu reei (t"n-átz" u1li;"n popsán,ne však znázorněn\. Současně jde opět o jazykovou hŤíčku s nápáanyrn g.o-teskním eÍ.ektem.

',Kecejte něco,.. maŤizova| tiše a breptavě Štegl, ,'aIe dělejte, aby to znělojako španěIsky...
t...1
,,1'Y yaqué povidando mám producir? iMyénice nenapád ayaqricáti?,,

otáza| se zce|a věrohodnym španě|skym pŤízvurem a intonací'
, 'To ye yednÓ" riquéy so sliná na yasíque prinése [...]..

(KŤesad|o ,|995: l82)

Zaměíení na vyznarnovou stránku vícejazyčnosti, spjaté s vypravěčskymi sub-jekty i některlmi porstavami, se nejnápadnÉji pro;evuje ve ve|mi hojnych vlkla-dec| 
9 

viznamech, v;/znamovych vitazíci a.vyznamovém v11;voji rrizn1/ch vy-razri. V;fklady pŤitorn osci|ují mezi vědeckou seriÓzností, poučovatels klm zá-palem, jenž je ovšern zároveíl ironizován, a zňejmym potěšením , ,ny,,iÍiku""'

[...] zjistil, že ,,bn.ot.. je ,,branche.. nebo|i ,,rameau..' tj. větev, jak vIastně
vyp|yvalo z kontaxtu a neurčité podobnosti, jenže, ovšem, teprve doda-
tečně.
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zuje i širší národní, ideologick;/ apocl. kontext , nazírany zpravid|a opět ironicky.
Thk zmínka o ,,prezidentu zapomnění..Gustávu Husákovi na sebe váže slovakis-
mus ',oneskoreně.. (KŤesad|o ,|992:8), s občansk1im jménem papežeJana Pav|a
II. se pojí polská ťráze (,,a|e měl by to Wojtyla, prosz9 pana' zase zavést..- Kíe-
sadlo l996: 25). S rozvojem exkursu o obrazovém seriálu Wilhelma Busche Max
und Moritz jako projevu i determinantě německé národní povahy, jenž je součástí
románu cirgal, do textu proniká stá|e více německlch Íbrmulaci

Das ist ja alles sehr lustig und heiter! Auch sehr f'einÍtihlig, echt germanisch.
(KŤesadlo 1992a: |42)

Píedstava čIověka pokrytého rampouchy je sehr komisch a velmi buschovská.
(KŤesadlo |992a: .|43)

Typicky kÍesadlovské .jsou pak asociace ,,nenáIeŽité.., pŤinášející pŤekvapivé
stŤetnutí se vzdá|en;im jazykovym, ale i kulturním a historickym kontextem'
Napr'. v románu Vara guruje skupina opil;,,ch vandrákrj hrajících na improvizo-
vané hudební nástroje označena jako ,,me|ody boys.. (KŤesádlo l 99 l ; I 52). Jin.
de je heslo španělskych republikánri (,,No pásaran!..- Kňesadlo |996:8) vzta-
Ženo k tajně, navzdory možnym represím pěstovanému církevnímu zpěvu. Ve-
d|e toho nejednou narážíme na pŤípady, kdy je impu|s vyvolávající asociaci ne.
zÍete|ny: proč tÍ.eba vypravěč v románu Varu guru najednou piechází do kari-
katurně pojaté slovenštiny ?

AIe popisovat tu nic nebudeme, mys|ím, že je to i tak pňepepŤené itrochu
moc, okrem toho sonl čítal nedávno dačo, čo mi takéto ro)piávačky totál-
ne sprotivilo na cllhri dobu, veru hej t...1.

(KŤesadlo |991: l  l0)

opačny pÓl, dokladov]i či iIustrační, takovéto nejednoznačnosti nepŤináší. Prv-
ky rrizn;,ich jazykr] jsou zjevně uŽívány proto, aby pÍedstaviIy originální j azyko.
vé znění, aby zvj,razni|y nějakou sÍéru s dan;i m jazykem spjatou. Yzniká-|l zde
určité napětí' je dáno mezijazykov'lmi rozdíly a nepÍiměŤeností dos|ovného pÍe-
kladu:

Nemohl-|i vás Roger uspokojit sexuálně' i když byl dobrlm opatňovate-
|em (a good provider)' bylo vaším ['. '] právem ho odmrštit.

(Kňesadlo |992: 103\

1 1 4

Na straně směrem k tramvaji pŤistrka|i jézed|áčti pacholci jeden trajler

k b!čí bráně. |a puerta del toro l...] _ a na plac se vyŤítil b;/k. Vypada|

správně, jak má vypadat španělsk1/ toro de lidia' blk zápasnické rasy.
(KŤesad|o l995: l3 l )

Pro utváŤení smys|u textr] má značnou drjležitost vlznamové a hodnotové zatí-

Žení uŽívanych jazykŮ, tedy to, Že v textové souvis|osti vystupují jako nositelé

určitych obecnych vyznamti a hodnot; zároveř se séntantizují i postoje k jazy-

k m .
Jako hodnotově podmíněn! se jeví už samotn fakt jazykové znalosti, resp.

naopak neznalosti. Znalost jazykŮ, pŤedevším jazykri klasickych, je pojímána
jako věc vysoce pozitivní, jako známka lidské kvality, jež, zce|a zastiřuje a činí

nepodstatnlm pÍípadné nízké společenské postavení daného subjektu; lékaÍ

v románu kimecky 1ltín aneb Antikuro ňíká o učenci' ktery pracujc jako dŤevo-

rubec: ,jednou proÍ.esor, vŽdycky prol.esor... (KŤesadlo |992: 38), Neznalost pak
je nejen věcíjedince, a|e také drjsledkem obecného a institucionálně prosazené-

ho rozšíňení nevzdě|anosti (srov. napŤ. ironické poznámky o ,,polytechnickych
vychovancích..- KŤesadlo |995:7l). Protiklad ovšeln není staticky a pozitivní
hodnotajazykové znalosti pod|éhá určityrn narušenínr. Jak ukazuje rotnán Vara
guru, ov|ádání cizího jazyka se m že stát prostŤedkem manipulace (pŤíznačné

a|e je, Že jde o ovládání pouze pŤedstírané). PouŽívání ciziho jazyka, opět pŤí-

značně většinou nedokonalé' m Že byt také projevem jazykové pŤizprisobivosti
spojené s pokrytectvím, prospěcháŤstvím' strachem či naopak povyšenectvím.
Ye v,lrazné míŤe to p|atí pro uplatnění ruštiny (,,proč' musíme tady, my Češi' zpí-
vat rusky.._ KŤesad|o |996:13) a dále také pro španělštinu v alegorickém pŤí-

běhu vyprávěném v románu Lct calle Neruda.
Pokud jde o hodnotové postavení iednotliv]ích jazykťr, velnri zňetelně a jed-

noznačně je k|asifikována právě ruština, Jako symbolickému ztě|esnění ,,irnpor-
tované pŤíšery.. (KŤesadlo |984: 9) se jí v Ťadě prÓz pŤisuzuje rys cizorodosti
a nepŤátelskosti, uŽívá se jí se zÍejrnou ironií (často jde o ustálené |.ráze a|zo|o-
vané známé vlrazy), stává se pÍedmětenr znevaŽujícího komolení:

Stavění pomníkŮ, mauso|eí a representačních budov je zajisté dtileŽitější
a kromě toho vrenrja ně chvátit [... l

(KÍesadlo l984: l8)

,,Státní nakladátě|stvo ku|ťriry i Ótfika mu to teď piipravuje do tisku...
íKŤesadlo |984: l  l8)
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zuje i širší národní, ideologickii apod. kontext , nazírany zpravidla opět ironicky.
Thk zmínka o ,,prezidentu zapomnění..Gustávu Husákovi na sebe váže slovakis-
mus ,'oneskoreně,. (KŤesad|o |992:8), s občanskym jménem papeže Jana Pavla
II. se pojí po|ská fráze (,,a|e mě| by to Wojtyla, prosz9 pana' zase zavést.._ KÍe-
sad|o 1996: 25). S rozvojem exkursu o obrazovém seriálu Wilhe|ma Busche Max
und Moritz jako projevu i determinantě německé národní povahy' jenŽ je součástí
románu Girgal, do textu proniká stá|e více německlch fbrmulací:

Das ist ja aIles sehr Iustig und heiter! Auch sehr feinfÚhlig, echt germanisch'
(KŤesadlo |992a: |42)

Piedstava člověka pokrytého rampouchy je sehr komisch a ve|mi buschovská'
(Kňesad|o |992a: |43)

Typicky kňesad|ovské .jsou pak asociace ,,nená|ežité,,, pŤinášející pŤekvapivé
stŤetnutí se vzdá|enfm jazykovfm, a|e i kulturním a historickym kontextem'
NapŤ. v románu Vara guruje skupina opil]/ch vandrákri hrajících na improvizo-
vané hudební nástroje označena jako ,,melody boys.. (KŤesadlo l 99 | : l 52). Jin-
de je heslo španělsk;/ch republikánri (,,No pasaran!..- KŤesadlo |996:8) vzta-
ženo k tajně, navzdory možrylm represím pěstovanému církevnímu zpěvu. Ve.
dle toho nejednou narážime na pÍípady, kdy je impuls vyvolávající asociaci ne-
zŤetelny; proč ticba vypravěč v románu Varu guru najednou píecházi do kari-
katurně pojaté slovenšti ny?

A|e popisovat tu nic nebudeme, myslím, že je to i tak pÍepepňené itrochu
moc, okrem toho sonr číta| nedávno dačo, čo mi takéto rozprávačky totál-
ne sprotivilo na dlhÚ dobu, veru hej t..].

(KÍesadlo 199l:  l  l0)

opačn! pÓl, dokladovy či i lustrační, takovéto nejednclznačnosti nepŤináší. Prv-
ky rriznlchjazykrijsou zjevně užívány proto, aby pňedstavily originálníj azyko-
vé znéni, aby zv,jrazni|y nějakou sÍéru s danym jazykem spjatou. Yznikáj|i zde
určité napětí, je dáno rnezijazykov mi rozdíly a nepŤiměŤeností doslovného pŤe-
kladu:

Nemohl-li vás Roger uspokojit sexuálně, i když byl dobrlm opatŤovate-
lem (a good provider), bylo vašírn [.. '] právem ho odmrštit.

(KÍesad|o 1992: |03)
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Na straně směrem k tramvaji pÍistrkali jézeďáčti pacholci jeden trajler

k b ! č í b r á n ě , l a p u e r t a d e l t o r o t . . . ] _ a n a p | a c s e v y Ť í t i l b ! k . V y p a d a l
spráuně, jak má vypadat španě|skf toro de lidia, bfk zápasnické rasy.

(KÍesadlo l995: l3 l )

Pro utváÍení smyslu textrj má značnou dŮležitost vlznamové a hodnotové zatí.

Ženi uŽívanlch jazykri, tecly to, že v textovÓ souvis|osti vystupují jako nositelé

určitlch obecnych vyznamri a hodnot; zároveĎ se sémantizují i postoje k jazy-

kŮm.
Jako hodnotově podmíněn! se jeví už samotny fakt jazykové zna|osti, resp.

naopak nezna|osti. Znalost jazyk , pÍedevšínr jazykri klasickych, je pojímána

jako věc vysoce pozitivní, jako známka |idské kva|ity, jeŽ zcela zastiřuje a činí

n"podstatn]1' pŤípadné nízké společenské postavení daného subjektu; lékaÍ

v iománu kÍtneck'l, 1ttitt curcb Antikuro Ťíká o učenci' kter! pracuje jako dŤevo-

rubec: ,jednou profesor, vždycky prol.esor.. (KÍesadlo 1992:38). Nezna|ost pak

je nejen věcíjedince' ale také drjs|edkem obecného a institucionálně prosazené-

ho rozšíŤení nevzdělanosti (srov. napÍ. ironické poznámky o ,,polytechnicklch

vychovancích.._ KŤesacllo l995: 7l). Pr.otiklad ovšem není statick! a pozitivní

hodnota jazykové zna|osti podléhá určitf rn nat.ušením' Jak ukazuje román Varcl

guru, ov|ád,ání cizího jazyka se m že stát prostredkem manipulace (pŤíz-načné

a|e je, Žejde o ovládání pouze pÍedstírané). Používání ciziho jazyka. opět pŤí-

značně většinou nedokonalé, mťrŽe blt také projevem jazykové pŤizpťrsobivosti

spojené s pokrytectvím, prospěcháŤstvím, strachem či naopak pov!šenectvím.

Ve v razné míŤe to platí pr.o uplutnění ruštiny (,,proč musíme tady, my Češi, zpí.

vat rusky.. _ KŤesadlo |996:73) a dále také pro španě|štinu v a|egorickém pŤí-

běhu vyprávěném v románu Lct calle Nenlda.
Pokud jcle o hodnotové postavení jednotlivych jazykri, velnli zÍetelně a jed.

noznačně je klasiÍlkována právě ruština. Jako symbolickému ztělesnění ,.impor-

tované pŤíšery.. (KŤesacl|o |984: 9) se jí v iadě prÓz pÍisuzuje rys cizorodosti

a nepÍátelskosti' užívá se jí se zŤejmou ironií (často jde o ustá|ené |.ráze aizo|o.

vané známé vyrazy), stává se pŤedmětenr znevažujícího komolení:

Stavění pomníkri, mauso|eí a rcpresentačních
a kromě toho vrenria ně chvátit [...]

budov jc Zajisté d|iležitější

(KŤesad|o l984: 18)

,,Státní nak|adátělstvo kulťriry i ÓtÍi.ka mu to teď pŤipravuje do tisku...
(Kr"'esadlo 1984: l l8)
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[.'. j cárstvo, ty, cárstvo, krásnoje ty cárstvo, my jabka plaveme.
(KŤesad|o 1994:256\

[...] a borbá prativ re|igiÓna se musí začít ['. ']
(KÍesadlo |996: 6)

Jen slabou protiváhu k tomuto donrinantnímu postoji pŤedstavuje ruská píseř ja-
ko vyjádÍení ,,ruské |idové šíŤe.., smutku i protestu (KŤesadlo l996: 57_58).

ZÍete|nj,kontrastní pÓl k ruštině tvoŤí klasické jazyky (Ťečtina, |atina), jež
jsou pojímány jako nositelé vzdělanosti a kuIturní tradice. Zatímco ňečtina vy-
stupuje pĚedevším jako jazyk básnictví a fl lozofie, latina se prosazuje zvlášť
v,lrazně, neboť svymi ustá|enyrni kulturními pozicerni pokryvá zák|adní slož-
ky KÍesad|ova textového univerza: je to jazyk tělesnosti i duchovnosti ' Latin-
ské termíny jsou spjaty s l idskou anatomií a prací IékaÍe - nápadn!m rysem
KŤesadlovlch prÓz 1e hromadění latinskych medicínsk;ich pojmenování (napŤ.
v románu Zdntecky pcin aneb Antikuro.. Iigamen conicum' pars oralis pharyn-
gis' pars laryngea pharyngis atd' - KĚesad|o |992: |32_33) - a |atina také by.
la tradičnírn jazykem odbornéIro, pro nepovolané nepŤístupného popisu sexu-
álního chování (o takovém up|atnění latiny u Kiesad|a srov. v klad v]iše). Na
druhé straně v KÍesad|ovych prÓzách velmi hojně vystupuje Iatinajakojazyk
náboŽenství (to je pojímáno ambivalentně jako pevn! bod v nejistotě i jako
spíše povrchov! rituá|) a pŤedevším jako jazyk církevního zpěvu, jenŽ se pro
postavy opakovaně stává zdrojem duchovního pozdviŽení a očištění (nemriže
ovšenr chybět protějšek v podobě rouhavé perzit1áŽe _ KÍesad|o l99l:
ts2-53).

Mezi velkou tradicí reprezeťrtovanou klasick1/mi jazyky a pňízemní, vysmí-
vanou současností existuje ostr protiklad, zároveř se však utváŤejí styčné bo-
dy. Ty vypl1/vajiuŽz toho, že v1iroky a texty v k|asick1/ch jazycích vystupují ja-
ko postiŽení nenrěnn1ich rys člověka _ staroÍecká báseř se ukazuje jako pŤilé-
havá charakteristika aktuální situace (Kňesadlo |992: |30-3l). Pňedevším je
ovšem tŤeba upozornit na ironicky podbarvená vzájemná propojení: Tak se
v posnrěšné Ódě na stalina užívá klasického metra a klasickych jazykri (KÍe-
sadlo |984: 39,62) a v jazykovém mikrokontextu se bizarním zp sobem stŤe-
tává latina a ruština:

Po genera|issimovi skápnul brzo i jeho |ocum tenens pro čichaslaváckuju
gub.iérĚiju.

(KÍesadlo l984: l.50)

1 1 6

V pÍípadě dalšíchjazykri není hodnotová vázanost takto vlrazná a relativně stá.

ta,.pr"'to však má pro smys| text nezanedbateln! dosah. NapŤ. romština

i i ' r r" 'uaruzvanác ikánšt ina)pr isobívrománu 
Mrc l rcpěvc iadoj is témíry i j in-

)".iur.o jazyk e|ementární svobocly a spontánnosti, ale také stigmatizující vyŤa-

]"' i"'. i ,e společnosti; v podivuhodné znalosti tohoto jazyka, jíž vyniká hrdina
.u.,,n,pa,,i,7Áerad' 

lze nejspíš spatÍovat symbolick./ poukaz na je|ro outsider.

ství. osobité postavení ziskává pŤi někter]/ch sv;ich v;/skytech němčina: vystu-

puj" juto jazyk spjat! se sexuá|ní patologií a s (ironicky traktovanou) psycho-

analytickou interpretací scxuality:

,.Aber das ist doch straflos,.. Íekl pak dr. Buxbaunr pobaveně [...]
(KŤesadlo 1984:45)

Homosexuální vrah Haarnrann by| pÍece také ,,Herr Kriminal...
(KŤesad|o 1984:4.7)

Tomuto fenonlénu věnuje staŤičk]/ oplzlík Sigrnund zvláštní traktát ve

svlch ',Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie., a to pod vlstižn m ná-

zvem: ,,Das kleine Kind wird geschlagen"'
(KŤesadlo 1984: 8|)

V]fvoj psychoana|ytickélro hnutí (koŤeny v německé jazykové sÍéÍe, rozšíŤení

v USAi iak zjevně ref1ektuje bohatě konrentovanj a v konkrétní zvukové po-

době pŤedveden dia|og psychoterapeuta a klientky v románu Zcimeck1, pdn

anell Antikuro - angličtina obou rrr|uvčích je zde silně poznantenána něnrčinou

(KŤesadlo |992:103).
Závérem..Yyrazné uplatnění vícejazyčnosti v prÓzách Jana KŤesadla, jež je

podmíněno rozvinutím osobitého typu vyprávěni, podstatně zasahuje v1istavbu

i smysl textri. Rriznojazyčné prvky se rnj. rozvrstvují pod|e drirazu na v razo-

vou nebo vlznamovou složku a poclle toho, zda jsou do textové souvis|osti za.

pojovány na základě roz|ičn1/ch asociací, nebo naopak jako doklad či ilustrace.

Zv|áštní závažnost ziskává sémantické a lrodnotové zatiŽeni rrizn1i ch jazykŮ.

L i t e r a t u r a

HAMAN, Aleš
l996 ,,HÍíčka,,, Literární ttovitt\,7, č. l0, str. 5
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[.'.] cárstvo, ty, cárstvo, krásnoje ty cárstvo, my jabka plaveme'
(KÍesad|o 1994:256\

[.'.] a borbá prativ re|igiÓna se musí začítL...]
(KŤesadlo l996: 6)

Jen slabou protiváhu k tomuto dominantnímu postoji pŤedstavuje ruská píseř ja-
ko vyjádĚení ,,ruské |idové šíňe.., smutku i protestu (Kňesadlo |996: 51_58).

ZÍete|nj, kontrastní pÓ| k ruštině tvoií k|asické jazyky (ňečtina, |atina), jeŽ
1sou pojímány jako nosite|é vzdě|anosti a ku|turní tradice. Zatimco ňečtina vy-
stupuje pĚedevším jako jazyk básnictví a fi lozofie, Iatina se prosazuje zvlášť
vj,razně, neboť svymi ustálen;imi ku|turními pozicemi pokr;i vá základní slož-
ky Kňesadlova textového univerza: je tojazyk tělesnosti i duchovnosti. Latin-
ské termíny jsou spjaty s Iidskou anatomií a prací lékaŤe - nápadnym rysem
KÍesadlovych pr6z je hromadění latinsk;ích medicínsk ch pojmenování (napň.
v románu Zámeck! pán aneb An,tikuro: ligamen conicum, pars oralis pharyn-
gis, pars laryngea pharyngis atd. _ KŤesad|o |992: |32_33) - a |atina také by-
la tradičním jazykem odborného, pro nepovolané nepŤístupného popisu sexu-
á|ního chování (o takovém up|atnění latiny u KŤesad|a srov. vlklad vjše). Na
druhé straně v Kňesadlov ch prÓzách ve|mi hojně vystupuje latinajakojazyk
náboženství (to je pojímáno ambivalentně jako pevn]i bod v nejistotě i jako
spíše povrchov! rituá|) a pŤedevším jako jazyk církevního zpěvu, jenž se pro
postavy opakovaně stává zdrojem duchovního pozdviŽení a očištění (nemriŽe
ovšem chybět protějšek v podobě rouhavé petzit1áže _ KŤesadlo 199l:
ts2-s3).

Mezi ve|kou tradicí reprezentovanou k|asickymi 1azyky a pňízemní, vysmí-
vanou současností existuje ostry protiklad, zároveř se však utváňejí styčné bo-
dy. Ty vyplyvajíuŽz toho, Že v1iroky a texty v klasick1/chjazycichvystupují ja-
ko postižení neměnnlch rysri člověka _ staroÍecká báseř se ukazujejako pňilé-
havá charakteristika aktuální situace (Kňesadlo |992: |30-3l). PÍedevším je
ovšem tŤeba upozornit na ironicky podbarvená vzájemná propojení: Tak se
v posměšné odě na stalina užívá k|asického metra a klasick]/ch jazykri (KŤe-
sadlo |984: 39, 62) a v jazykovém mikrokontextu se bizarním zp sobem stŤe-
tává latina a ruština:

Po generalissimovi skápnul brzo i jeho locum tenens pro čichaslaváckuju
gubjérřiju.

(KŤesad|o |984: 150)

716

V oŤípadě dalšíchjazykú není hodnotová vázanost takto vlrazná a relativně stá-

,u.oi",,o však má pro sntysl text nezanedbateln1f dosah' NapŤ. romština

iu 'Ér" 'oo luzvanác ikánšt ina)pr isobívrománu Mrc l topěvc iadoj is témíry i j in-

)" iuto.;u'yt elementární svobody a spontánnosti, a|e také stigmatizující vyfa.

'"no'ti ze společnosti; v podivuhodné znalosti tohoto jazyka, jíž vyniká hrdina

MrchopěvcúZ.derad,lze nejspíš spatŤovat symbolick! poukaz na jeho outsider-

ství. osobité postavení získává pŤi někter1/ch sv;/ch v1/skytech němčina: vystu.

puje jako jazyk spjat1/ se sexuátní pato|ogií a s (ironicky traktovanou) psycho-

ánalytickou interpretací sexuality:

..Aber das ist doch straflos,.. Ťekl pak dr. Buxbaunr pobaveně [...]
(KŤesad|o |984: 45)

Homosexuální vrah Haarnrann by| pŤece také,,Herr Kriminal...
(Kiesadlo 1984:41)

Tomuto fenoménu věnuje staÍičk]li op|zlík Sigmund zv|áštní traktát ve

sv1/ch ,,Drei Abhand|ungen zur Sexualtheorie..a to pod v1/stiŽn1/m ná-

zvem: ,,Das kleine Kind wird geschlagen".
(KŤesad|o l984: 8|)

V;fvoj psychoana|ytického hnutí (koňeny v německé jazykové sÍéÍe, rozšíÍení

v USA) pak zjevně ret1ektuje bohatě koInentovan a v konkrétní zvukové po.

době pŤedveden! dia|og psychoterapeuta a k|ientky v románu Zrimeckyl pdn

aneb Antikuro _ angličtina obou nr|uvčích je zde silně poznantenána němčinou
(KÍesadlo |992:103),

Závérem.,Yyrazné uplatnění vícejazyčnosti v prÓzách Jana Kíesadla, jež je

podmíněno rozvinutím osobitého typu vyprávění, podstatně zasahuje vfstavbu

i smysl textri. Rriznojazyčné prvky se mj. rozvrstvují podle d razu nav,!razo-

vou nebo vyznamovou složku a podle toho, zdajsou do textové souvislosti za-

pojovány na základě rozličn;ich asociací, nebo naopakjako doklad či ilustrace.

Zv| áštní záv aŽnost získáv á sém an ti c ké a h od n otové zatíŽeni r zny ch j azy kri.

L i t e r a t u r a

HAMAN' Aleš
l996 ,,HŤíčka,., Literární novirt\,7, č. l0' str' 5
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t<ŘpseoLo,lan
|984 M rchopŽuci (Toronto: Sixty-Eight Publishers)
|99| Varcl guru (Praha: Ivr> Žc|ez'n I
|992 kÍnteckÝ pcitt ane b Atttikttnl (-Praha: Ivo Želez'n,í\
|992a Girgctl (Praha: Ivo Že|ezn,i\
|994 obětinu 1Praha: Ivo ŽelezŇl
|995 Lu callc Nerttdtt (Pralra: |voŽcleznÝl
|996 Krrjlovství české a jiné poloktttolick-é povíctkl,(o|onlouc: Votobia)

pÍŠa' vlaaimir
|994 ,,Téma oběti?.., Tl,ar 5' č. l6. str. l9

l

Sklepáci a spo|.

Jazykovy a textovy maximalismus
a minimalismus

J ANA  HoFFMANNoVÁ

obsáhl! soubor textr] divadla Sk|ep ( |999; odsud pocházi naprostá většina dále
uváděn]ioh ukázek se stránkov nri ridaji), doprovázcny bohatou dokumentací,
kritikami i diváckymi olrlasy' nabízí jedinečnou moŽnost k vystiŽení poetiky to.
hoto fenonrénu českého divadla posledních desetiletí. Zde se ovšem mohu po-
kusit pouze o dílčí' částečnou charakteristiku, kteráje založenajen na interpre-
taci textrj, pŤedevším text z konce sedrndesátych let a z osmdesátych let. Ex-
plozi invence, kterou se vyznačova|o toto období' má divadlo Sklep už patrně
za sebou. PÍesto se domnívánr, že stc1í Za to se poetikou tohoto souboru zaby_
vat, neboť vykazuje některé společné rysy s tvorbou dalších našich stuc|iov ch
scén, kabaretiérťr atd. - s tím, co Sklepákrirrr pŤcdcházelo ncbo vznikalo sou.
časně s nimi. Márrr tu na rnysli hlavně pohyb těchto tvrjrcr] mezi jazykov m
a textovym , ,nrax imal ismern. .a n l in imal ismenl '  ( , 'Maxin la l isrnus. . tu neužívám
jako termín, Zatímco mininullisnut,' ano, proto sc mu budu věnovat více a dolo-
Žím jeho projevy podrobněji.) Metodo|ogick1/m v;/chodiskenr je pro mne teorie
textu a ana|,!za diskursu; z této oblasti budu pracovat pŤedevším s pojmy, resp.
vzájemně spňízněnyrni principy sekvence, enumerace' tetéz.ení a opakování.

V pŤípadě sekvence i enunrcrace jdc vždy o určitou posloupnost za sebou ná-
sledujících prvk ; pŤitorn textová sekvence _ at uŽ v;/povědí, dialogick1ich rep-
lik, či tŤeba veršri, stroÍ.' odstavcri - mŮŽe b t někdy obsazena enunrerací, resp.
mít pŤímo v1ičtov! charakter. Pro sklepácké texty je pŤíznačné, Že rozsáhtejší
textové sekvence jsou často ustrojeny jako kunru|ace a kupení nejrrizně.jších
komponentri. Setkávánte se tu s intertextov)'nl a intcrjazykovym maximalis-
mem, s nevázan m, bezuzdn,lm nríšenírn všeho se vším' se supereklektick m,
chaotick1im rejem citací' a|uzí, parafrází, irnitací... Bezzábran se tu pÍestupují
a ruši ltrculice mezi žánry,jednotlivlmi texty, jazyky, kÓdy'

Mezi nejnrarkantnější pŤík|ady této lr;/Ťivé interl'extuality patŤí sklepácká pa.
rafráze Bizetovy Ctlrmen, kde se mezi postavami nesnrrtelného operního ever-
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