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{.}mluvte hned v úvodumalou jak doufám oprávněnou okliku; Myslírn, že zjevným
v
je
(popř.
poezie vůprclblémem literárněkr.itická
literárněhistorická)reflexe tzv. zpívané
pomezí
populárních
konzumních
literrírních
bec.Mnohdy tyto texty stojína
Žánrúa,,vysoké..
kultury.Zejména v souvislosti s písňovoutvorbouJiřího Suchéhou nás kdysi z-nělpojem apli.
kovanáptlezie'kterýse snažilpostihnoutžánrováspecifika'Nejde mi všakpro tutochvíiio vyjistéje, Že ttovověkýmminnesángrům
mezovánípojrnťr
a deÍinovánímetodologickýchnástrojů:
se obvykle v literárníchpříručkách dostává pozice jakéhosipřílepku k (p<lchopitelně)
daleko
paralelníkniŽnía časopiseckétvorbě.Předevšírnz hlediska receptiVníobšírněji
intetpretované
ho (přesněji z hlediska dobovérecepce)je všaktakovýtointerpretační
m<ldelsilně asymetrický:
jsrne nevzali na vědclmíÍ.atálnía z-řejněnevratnouzměnu paradigmatu.Proces audializa<iosu<l
ce a vizualizacejistě nenípotvrzenín apokalyptickýcha nikdy nenaplnčných,jistojistých..vizí
(kniŽního,,,krásného..)
zárrikutištěného
slova, aie vceiku banálníkonstatací.Že aťse nám to líbí,
dosahunení(a nebude)to, co bývala.Při.
činelíbí,
psaná literaturaz h|ediskašířesptllečenského
trochuobézníBumbrlíčekačastobrutálníotesánek'který
byljí prostěelektronickýbratříček.
vlastněneučinilnic jiného než'to,že
na,jinak..mediáiněZprostředkované
írrtlvnivrátil literatu.
ru do jejího elementárníhokomtrnikačního
praclávna fuce to face (autor=intelpret- posluc i u i = p t ) i c n c i á i ni ní i e r p r e i )I.v í ů Ž e s e n á r n t t l j a k o m i l c ů n r k n i h n e i í b i t , m ť rsžeesm
n aež i t p r o t i
tomubojovat,ale to je tak jediné,řečeno s Cinumanenr. co se proti tomu diídělat. Jiný klasik
pravil by: Marnévolání! Pořád si nevímes ',literaturou..(zbaběle pouŽíválnuvozovky) v elek.
tronický'chmédiíchrady. Nejsme totižschopni kvůli nadprodukci v úplnostisledovat uŽ ani
psanýchtextů,ztrácírneorientacia uiehčrrjeme
si situacitím,Že masová a elektronickti
''svůj..díl
jako celek za cosi obskurního,banálního,odvozeného,etc., etc. (To' že
médiaprohlašujerne
mámev devětadevadesátiprocentechpřípadťr
naprostou pravdu nás nikterak nezbavujepovinr\l..í ^^ái',.á žo., n'.o.Áha.|^''4 ;.*.
n n c t ih l p r | : r l.l n
( ' ii lcu.i Ir inr n .it-v,ul /' ri .r !Á \r .
Pnurrurrv

^ ^- ' í k l a c č c l o | r o v e i o z š í ř e -

nosti a vývojové reprezentativnostiochotni interpretovat a do výkladů zařazovat clíla s
prokazatelněnu|ovou (činule se blížící)
hodnotou(mám na mysli třeba schematickó kultovní
básnickévariace z počátkupadesátých let). zatímcotexty šířenéaudiovizuálními prrlstředky
obvykleprojistotu a pohodlíani analyzovatnezačneme.?
Je opravdu většíliterárníudálostí_ a
_
teďjduv úvaháchve stopách Capkova Marsya třísetkusový náklad básnickésbírky'nebo pís.
(Slyším nánitku, Že mnoŽstvísynchronníchadreničkářovo
turnépro desetitisíceposluchačťt.7
sátůje irelevantni, Že potenciální budoucí komunikace můŽe vše změnit - neprťtkazné
zubu časuvšak přenechánrjinýrn')
spekulace
o hodnotáchnepodléhajících
poslední
projekt Divné sto|etí (.iedatován rokenr l99ó)
doposud
Nohavica
svťrj
Jaromír
doprovotlil
bezntáladvacetistránkovoubroŽurkous texty' Přivedl tak na svět sui generis básnick o us b í r k u , k t e r á j i s t ě v y š l a n a p o m ě r y s o u č a s n é č e s k é pvoíeczcineevŽe s l u š n é r r r n á k l a d u . T a t o
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skutečnostSe mi stala vítaným alibi pro to, abych se věnoval výlučněverbrílnístránce tohoto Nohavicova díla a abych ponechal stranouhudební složku,byétuším,žetaknelze učinitzcela beztrestně: obojí, slova i hudba,jsou totižbezpochyby integrální součástíDivného století. Bohužel se tak
zátoveí zbavuji možnosti demonstrovat na ,,pluralitním..hudebním aranžmá skladeb jistou /colrížovitost.Pudí to k přívlastku postmďerní, ale pojmenovat dnes tímtopojmem znamená neříci málem nic' Misto kolóžoviý chtě|o by se moŽná navic uŽit pojmu eklekticbý' a|e _ pominu.li sám
takt, žeoznačitslovem znamená podsouvat soud a priori _ zdáse mi, žerozvolnění normy na ose
originiílní- přejatéje natolik velké, žeopírat se o tuto kategorii na konci divného stoletíby bylo
poněkud - divné.
Jistéje' že interpret písně si můžedovolit povrchnější a ploššíkonstrukci básnického obrazu
nežten, kdo píšeprimrírněpro čtenáře.Dokonce nejen to: přímo se očekává,že text písněbude mít
snadno přístupnýprvní plán. Smutnou a nejhoršívariantouje situace,kdy text poskytuje pouze
tentoplán a nenabízížádnédalšíinterpretační
moŽnosti. v tomto smyslujsou vlastněvšechnynad.
průměrnétexty tohoto žánru výslednicí autorskéstrategie ,'domu o mnoha patrech..' Mluvím.li o
těchto patrech, do nichž se stoupá po schodech interpretačnívůle,intelektu, intuice, vzdě|ání, atp.,
pak se do uvažovánívelmi intenzivněpromítáproblematika (postmoderního)
splýváníŽánrů.Nevim, zda při výkladech dostatečnězdůrazňujemefakt' Že ona pomyslná mernbrána mezi ,,vyso.
kým.. a ''nízkým..(populárním)je propustná v obou směrech, že tedy nejen třeba Hrabal, Kundera,
Príral,Viewegh či Wernisch (každýpo svém)tyjíz pokleslých narativníchi jiných schémat,ale Že
se zároveň populrírnížr{nrykultivují segmenty ,'vysokého..umění.
Je obecně známo, žeoba subsystémy, ,,populiírní..i,,vysoké..umění,
vytvářeji vlastníparalelní oběhy, zároveílvšakexistuje
zřetelný průnik, ve kterém docházi k výměně formálních i ideových struktur.
Strategieintegrace,,vysokých..
podnětůdo populrírujsou přirozeně různé:
od neorganické,primitivní ostenze, epigonskéhozdobenípo funkčnía rďinované začleněnído textu. Tentojev je
vlastněv jistémsmyslu výrazemprocesu, kteý ve svých úvaháchJausspojmenovávájako univerzalitu syŽetů:žÁnrovýsystémse sice postupně proměňuje, dynamicky se střídajíjeho centrální a
perifernísložky, alejednotlivé funkce dobových ekvivďentů toho čionoho Žánru zůstávají zachovány. Banálně řečeno:třebaŽe žánry zanikají,mají své nástupce přínejmenšírnz hlediska funkčni
ho.Vdobětakto dynamickézměnymediálníhoparadigmatujetedytřebamítse
zvláštěnapozoru.
Nepopsatelná masa slov nutík selekci a přivádí tedy na tenšíneŽ tenoučkýled obvykle subjektivních hodnotových kritérií.Pokud mluvím o hodnotě, pak nutně dospívrímk dalšísoudobéklíčové polaritě umělecké dílo - kýč. Nohavicovy texty jsou modelové svou ambivalencí k této
podvojnosti a snad i tím demonstrujísvézvláštnípostavenív nevyhraněnéšedézóně, v onom průniku mezi,,populiírním..a,,vysokým...Je až s podivem, jak se při bližšímniíhledutexty Nohavicova alba poltí: ty, kteréjsou - jsouce zavěšeny do historického bezčasía nemajíce ukotvení
geogrďické _ věrny zásadám populárních barvotisků,se při bližšímpohledu téměř bezezbytku
destruujína souběŽnésériemnohdy banálních, prvopliínovýchklišé.Naproti tomu dílka historizu.
jicí a geograficky určitější,zejménata, která se sytí z detailní znďosti Nohavicova domovského
Těšínska,nesou nadále silný náboj autentickévýpovědi o zdejšímtradičněmultikulturálním prostředí a tzv. malém člověku v tomto prostředí a v dějinách vůbec.(Vím, že Nohavicovi Kivdím,
kdyŽ označujijeho písničkyo lásce za barvotisk,protoŽevšechnojejinak, připočteme.lik textům
jeho interpretačnínasazení,ale co naplat _ slíbil jsem jen čístz doprovodnébrožury.)Při četbě
Nohavicových textůsi tedy nelze nepovšimnout,že zejménav onéuniverza|izující,ahistorickélinii (hlavně dílka s milostnou tematikou) si písničkrířčastodovolí zcela nepokytou a přímočarou
preferenci prvního plánu; sahá po klišétakových kalibrů,Že psanou poezii by podobné prostředky
možnádeklasovaly na hodnotově zcela nepřijatelnou úroveň.Je paradoxní,když se tato kýčovitá a
prvoplánová (lečstále dokonale funkční)veteš,kteráje zřejmě úlitbou povrchnějšímumasovému
adresátu, ocitá v konfiguraci s bohatě strukturovanou a poměrně komplikovanou symbolikou ji-

ných textů..
tivismu, neb

A neboz

Dalšímp
vých textech.
mezizpívaný
ce. odkazy či
ru nebývalek
snadno doloŽ
nou a vcelku r
vá opozice Íe
ve skladbě D:

Stačí,pos
mých intertel

Početněi
značnězavrš
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ných textů.Je častootázkou individuálníhovkusu, zda některýmpísnímpřisoudímepunc primitivismu, nebo jim pÍíznatbalancovánína hraně archetypální,elementarizující
prostoty:
Na seně stóbla nás píchala
Oblaka zrychleně dýchala
Rozpálen sladkými přísliby
oči zavřel jsem abych tě políbil
(b. Stodoly)
A nebo Z protějšístránky:
( . .).
máš víčkaod luny
na svých bedrechcítímtíhu
celéhopohanskéhonebe
se svými bohy a Peruny
(b. Planu).
je interpretaceintertextuálníchvztahův Nohavico.
Dalšímpodstatnýmohniskem problémů
vých textech.Přímé i nepříméodkazy ajejich spektrumzase naznačujíjehoširokérozkročení
pro čtoucíhopříjemmezizpívaným populiírema tím,co tvoří standardní výbavu poetůpíšících
ce. odkazy častobudujínejednoznačné,
relativněkomplikovanéa v kontextu populárníhoŽánru nebývalekonotačněnasycenéokuhy. Zahájím-|iintertextuálníčtenív rovině nejobecnější,
příklady uŽitíarchetypálníchprefabrikátůs axiologicky relativněpevsnadno rloklŽínrpočetné
nou a vcelku obecně přijímanou významovou strukturou.Pro ilustraci můžeposlouŽithodnotová opozice Í.enoménu
vesnice (vesnicejako hodnotovýelement) a dějinnéválečnéapokalypsy
ve skladbě Dance makabre:
Šestmilionů srdcívyletělo komínem
svoje malélži si lráskodnes prominem
budeme tančits venkovany
na návsi vesnice
budeme se smát
Mrím tě rád
posunu-li se o jedinou strot-udále, abych doložil dalšíbohatěZastoupenourovinu příStačí,
mých intertextuálníchvazeb, totiževokaci mýtu v uŽšímsmyslu slova:
Láskaje nenávista nenávistje láska
jedeme na veselku kočíbičempráská
v červené
sametovéhalence
podobášse Evě
i Marii
Dneska mě zabijí.
Početnězastoupenáa motivicky návrativárovina archetypálníchkonstantse přirozeně a při
značnězavršuje motivy ohně a vody:
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Ještěhoří oheň a praská dřevo
ale užje časjítspát
tamhle za kopcem je Sarajevo

vrstevnato
lita osudov

tam buclemese zitra ráno brát
F.arář v kostele nás sváže navěky
věnec tamaryškupak hodí do řeky
voda popluje zpátky do moře
my dva tady dole a nebe nahoře.
(b. Sarajevo).
Připonrínkclunezitextovýclr vazev na různýchúrovníchse dostávám v danémkontextuk velnri významnémuokruhu problémů,obrouŽitelných pojmy epické,příběh' ale možnájinak a přes.
něji takéhistorie, historicita. Mýtické je tot1žv těchto textech pochopitelně obsaŽenonikoli pouze
v odkazech na klasické a konotačněotevřenéa produktivní segmenty mytologie, ale v Širším
snryslu toho slova je mýtus utvářen příběhy samotnými.Jakéjsou tyto Nohavicovy nové mýty?
Předevšímrnajíintenzivníexistenciálnírozměr v souladu s nápovědnýmemblémemdivnéhostoletí(na konci století),vytknutým,řečenomatematickouterminologií,před závorku. Že příběhhra.
.;ev Nohavicových textechjednu z klíčovýchro|ílzeukázat snadnopodobnějako skutečnost,že
příběhovostje jednou z možnostízpřístupnění
textu širšímu
publiku' Zdáse, Že interpretační
moŽnostíby niohla být takékompar.acestrukturníchanalogií mezi Nohavicovými profánními příběhy
a rnýtickým'sémantickyukotvenýmkánonem. Například text Potulní kejklíři vlastněneníničím
jiným neŽ jakýmsi mýtickým eposem vyuŽívajícím
pretabrikátůz kulturní tradice:
Potulníkejklíři
jdou zasněženouplání
v obitémtalíři
vďí vítrke snídani
s cvičenouopičkouna rameni
žiVotemrnalinko unaveni
potulníkejklířijdou bílouplání
V kovárně na kaji vsi

Celý te
dobnějakc
torickou rr
naděje. Pc
nosti (kter
Do něhoz.
poslednípí
ké výrazné
burg, kter
Í1age1an
pro Nohar
stále vrace
se zákeřno
velkým dě
ho temné
Divnéhos
lidskétouL
ním romar

všechensníhužstál
dobrý kovář odŽenepsy
a pozveje dál
Sláma je postelíi peřinou
a onijeden k druhémuse přivinou
a zítra na návsi začín:Á
candrbál
Na splývání,'mý'tického.,a
historického(fiktivníhotradičníhokonstruktuazrcad|enireálných
dějin)'coŽjejednouzcharakteristikNohavicovaDivnéhostoletíazdáse,žeje totosplývánído.
konce významnýmprvkem utviířejícím
kompozici celéhoprojektu.,by bylo moŽnédále dokládat
vztah odkazů k tradici s tradicísamotnou,tedy zejménaÍo'zdatyto odkazy stagnují,nebo zda se
proměňujíve srovnání s předlohtlua(lzem. Pouťlyrickéhosubjektudějinamije zároveňfascinující a překvapivou demonstracídějinných nahodilostía potbuchlostí,kteých jedinec ze své perspektivy prostě nedohlédne.KondicionáI ve skladbě Těšínská otevírá velký prostor pro

Zcela
pracovně t
vrátit dál d
druhý hlas

V sam
rnník',ma
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VrstevnatouvýZnamovotlhru - tragicky křehkéje štěstí
člověka,mohutnápotencialita a var.iabi.
lita osudovýchmoŽností:
Večerby zněla od Mojzese
melodie r]ávnověká
bylo by lóto tisícdevět set deset
za domem by tekla řeka
vidímtojako dnes šéastnóho
sebe
Ženu a děti a těšínské
nebe
člověknikdy neví
1eštěže
co ho čeká
Celý tentotextje Vlatnězaloženna hře, při kteréstydne krev v žilách(neboénatornjsme podobnějako hrdinapříběhu'ne.li hťrř);
naděje,,malého..iidského
Životajsou konfrontoványs his.
torickou realitou a výsledkem je strašlivá dezt|uze,ale kdesi hluboko v jejím stínu (snad) i
nadě1e.Posun lyrickéhosubjektuv časedo minulostije příieŽitostí
k implíkaciponlrrébudotrc.
nosti (kteroutentokrátvýjirnečněznáme),pevnýnrpojítkemzťrstávápouze geografickýprostor.
Do něho zakotvujeNohavicovy texty i míseníjazyků(částprvní strofýse zpívá polsky. ale třeba
poslední
píseňalbatakézvláštní
směsíspisovnémluvy a dialektu).Pro řadu textůje charakterickévýraznépnutímezi Východem aZápa,Jem: žrjína švukultur (viz rrrj.třeba skla<lbuPetěrburg, kteráje metaÍbrotr
ruskévariantyvšeslovanského
potáceníse od spasitelskýchvizí po
f1agelantstí;.
Nohavicovoobcovánís dějinamipřipomínáz'námýJoyceůvvýrokzodyssea; také
prtl Ntlhavicujsou<tějinynočnírnůrou,
ze kterése snaŽíprobudit,alejejich hrťrzné
nrož-nosti
se
stálevracejídojehobdělého
snění.Intenzitasub.;ektivníhoproŽitkujebezustání
konÍiontována
se zírkeřntlu
a bezbřehounepřeclvídateiností
budoucího:i slovo stoletípřece patřívíce
,,velkého..
velkýrrrdějinámneŽhorizontujediného
Životaa přívlastekdivný jakoby implikoval i cclsiz onopocitu Dubliňanova.V tomtokontextumůŽemečísti kondicionálv úvcldním
ho temného
textu
Divnéhosto|etí,ve variaci na VysockétropojmenovanéDivocí koně. Jde o vyjádřenípraclár,né
lidskétouhypo vyvázaníse ze společenských
norem(a tedyi o.,ťlnik
z dějin..),touhypo ÍazanÍnírrrromantickéntgestu snlývajícímvšechnynepravosti sVěta:
Chtěl bych jak rJivokýkůňbčŽctběŽet
nemysletna návrat
s kclňskýmihand|ířivyrazit dveř.e
to bych rád.
Zcela spectfickouroli hra-ieNohavicůvplebeiskýdia|og s Bohem,cosi, čemuby se moŽná
ptacovnědalo říkat intimizacea sekularizacebožského
subjektu.To bychom se všakmuseli
vrátittjáldo minulosti:přincjnrenším
do doby, kdy bláznivéMarkétěz těšínského
nádraŽízpívaI
druhýhlas a Darmoděj krirčelve stopách Kainarova La,zara.
V samérrl
závěru v textu AŽ to se nrnu sekne ostatněstavípo tom Markétině dalšívelký ponník..ma1érnu..
ilsttdua takétady ie oslovení Boha v santémcentru:
.Iavim Že BoŽe nejsi
a|e kdybys třeba byl tak
hrlď mě na cimru
kde leŽi stary Lojza Miltag
s Lojzu chodili jsrne do Orlowe

t04

na zakladni školu
faralijsme dolu

lI r
I

n lttlň
?

x
ň
t\t
alalaL

a

Ýat

tak už doklepem to spolu
ažto se mnu sekne...
Stopovéa dílčímapovánímnoha podnětů,kterými Nohavicovo Divné stoletíoslovuje čtenáře
(a především,dozajista posluchače)musíbýt navícpodnětemk obecnějšiúvaze:Zdá se,žemísto
neplodnéhoštkanížese nečte,akdyž, tak obrrízkovéžurná|yo princezně Dianě, popřípadě brožury o dani zpřidané hodnoty, musí se raději uvažovato tom, jak dále integrovat slova z elektronických médií více do našeho přemýšlení. Přinejmenším je pro začátek vzit na vědomí.
Povšimneme-lisi, Že v těchto médiích,,teče..
možnási tato masová médiapotaké ,,literatura..,
všinrnou,ženejen život,ale takéliteraturajeijinde' apřestanoustále dokola vyžiratsamasebe až
na kost.

F
-t

t:
It

p orJíván
. převaha
Proto kdo se cl
věnovatprávě
pražskénaklac
sahu tétoprod
vynechávám tt
p
vání veškeré

rc
Sešitové
ho nďiladatels
šímgeografic|
celémgerman
Gladbachu u B
ve Zauberkre
léhospektradt
proniká do če

rc
Sešitové
seriál:

l. Krátký
jejichŽ příběh
pokračování.
pro Ženy,stra
sci-fi, nejmén
mění od romj
kniž
úspěšnou
Un1
G.F.
např.
autorazaloŽil
IŽ oproti tomr
rově nakladat

2. Cyklus
obsah jednotl
vým nejoblíb
šípříběhybez
ve čtyřecli rot

