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Portrét básníka a diplomata
Pfiiznám se, Ïe o Milanu Richterovi jsem
toho mnoho nevûdûl. Nepfiipadá mi jako
proklet˘ básník, ale naopak jako básník
velice úspû‰n˘. B˘t básníkem a
diplomatem to se nestává ãasto. Snad
jen bratr sochafiky Camile Claudel Paul
Claudel byl takovou bílou vránou. Shodou
okolností pÛsobil v Praze v letech 1909 a
1910.
K vybavení diplomatÛ patfií znalost

jazykÛ a to zfiejmû platí nejen o Paul
Claudelovi, ale i o Milanu Richterovi.
Zatímco Claudel vychází z kfiesÈanské
minulosti, Richter je soustfiedûn na
Ïidovsk˘ odkaz pfiedkÛ. Pronásleduje ho
holokast. Stále se vrací otázka: Jak jen
BÛh mohl tohle dopustit? Starozákonní
postava MojÏí‰e a jeho zlost,
neuchopitelné postavy andûlÛ a Boha,
kter˘ mlãí. V‰e neskuteãnû abstraktní a
vzápûtí konkrétní zbytky ·alamounovy
zdi. Îivot je neuchopiteln˘. Vnuãka kráãí
za rakví své babiãky. Na zaãátku se nûco
pokazilo a v 33 letech se Ïivot mûní.
Jako u Kundery naráÏí na blbost, která

nutí ãlovûka k optimismu a znovu únik do
snÛ. Sny, které pronásledují i praÏského
rodáka Franze Kafku. V Berlínû, kde jede
s otcem tramvají a snaÏí se vstoupit
branou dovnitfi. Pfiipomíná to pfiíbûh
dvefiníka z Kafkova Procesu. To jiÏ se
pomalu dostáváme do druhé ãásti veãera,
kde Ivan Rázl ãetl úryvky z divadelní hry
Z Kafkovho Pekloraja. Opût mÛÏeme
sledovat dialog Du‰ana Tótha a Sonji
Almanové a do toho se oz˘vá saxofón
Bey Labíkové, piano Patricka Hewana a
basa Rogera Purana.
A pak se objeví skuteãnû autor a Sonja

Vég mu klade otázky. Velice
profesionálnû a jdou na tûlo. Autor a
básník diplomaticky odpovídá. Nemyslím
si, Ïe zde je právû jeho síla.
Spí‰e mne oslovují okamÏiky, kdy se

dostává do pozadí dûje, kdy
upfiednostÀuje nûkoho jiného. To je
úkolem pfiekladatele a Milan Richter
nepÛsobí pouze jako pfiekladatel, ale i
jako kniÏní vydavatel.
Pfiekládá ze skandinávsk˘ch jazykÛ: z

nor‰tiny, dán‰tiny a ‰véd‰tiny. Sám tvrdí,
Ïe musí pfiekládat do svého rodného
jazyka, psát ãi pfiekládat do jiné fieãi neÏ
je jeho vlastní je velice tûÏké, pfiesto
napsal i nûco v ãe‰tinû, kterou také
ovládá.
V rozhovoru po pfiedstavení jsem mu

poloÏil nûkolik otázek, pfii kter˘ch jsem
se soustfiedil právû na jeho
pfiekladatelskou ãinnost.
ABE: Z kter˘ch jazykÛ hlavnû

pfiekládáte?

MR: Z angliãtiny, nûmãiny, ‰véd‰tiny,
nor‰tiny a okrajovû z dán‰tiny. Hlavnû to
byly nûkteré pohádky Hanse Christiana
Andersena, dále jsem pfieloÏil jedno
drama, které hrají v reÏii Milana Lasicy v
Bratislavû jiÏ sedm˘m rokem. Kromû toho
nûjaká poezie.
ABE: Klasick˘mi skandinávsk˘mi

jazyky jsou island‰tina a farel‰tina,
zkusil jste je nûkdy?
MR: Ne, pokud jsem pfieloÏil pár básní,

tak pfies jiné severské jazyky. Podíval
jsem se, jak tento jazyk vypadá, ale i pro
vût‰inu sevefianÛ je tento jazyk velkou
neznámou, protoÏe je to zakonzervovan˘
jazyk z 12. století. Farel‰tinu, tak to nevím
ani pfiesnû, jak tento jazyk vypadá. Tam
mám je‰tû mezery. To jsou v‰ak okrajové
záleÏitosti, pfiestoÏe se jedná o bohatou
islandskou literaturu. Ale tam bych si
skuteãnû netroufl.
ABE: Jsou vlastnû dvû nor‰tiny, jak

se s tím vypofiádáváte?
MR: Klasická nor‰tina vychází z

dán‰tiny, ale novonor‰tina vznikla ze
západního dialektu a tam si to musím
velice ãasto ovûfiovat, nûkdy i pfies
angliãtinu.
ABE: Pfiekládal jste také z dán‰tiny

spisovatele  a filosofa z první poloviny
19. století, kter˘ je blízk˘ Franzi
Kafkovi, Soerena Kirkegaarda?

MR: To dûlal mÛj kolega Milan Îitn˘,
kter˘ pfieloÏil nûkolik jeho vûcí do
sloven‰tiny. Já se necítím k tomu dost
povolan˘. Z dán‰tiny jsem pfiekládal
hlavnû Andersena, udûlal jsem okolo
sedmdesáti pohádek.
ABE: Vûnujete se divadlu, ovlivnil

vás také film?
MR: V poezii skuteãnû ne, z poezie mû

ovlivnili nûktefií ‰véd‰tí básníci jako Artur
Lundqvist, ale pak hlavnû Pablo Neruda,
Rilke, Milan Rufus a Vladimír Holan, kter˘
byl m˘m vzorem v mládí a dokonce mi
odpovûdûl na jeden mÛj dopis.
ABE: Artur Lundqvist vy‰el í ãesky…
MR: Já jsem do sloven‰tiny pfieloÏil

jeho velk˘ v˘bûr Nádhera svûta v roce
1987. Poznal jsem ho osobnû. Byl to
star˘ pán, kter˘ zemfiel v roce 1991.
Myslím si, Ïe to byl básník, kter˘ pro mne
prolomil cestu do severské literatury. Byl
srozumiteln˘. Nûkdy byl trochu popudliv˘
jako star˘ pán.
ABE: Ve va‰í poezii dominuje matka,

u Kafky otec…
MR: Netrpím podobn˘m komplexem.

MÛj otec byl velmi jednoduch˘ a pfiíjemn˘
ãlovûk a zemfiel, kdyÏ mi bylo ‰est a pÛl
rokÛ, takÏe jsem ho nikdy nevnímal jako
despotickou figuru. Spí‰ jsem zde chápal
absenci otce. Kafka zase nebyl nikdy
mnoho vázan˘ na matku, ta pro nûj mnoho

neznamenala, ale v mém Ïivotû matka
znamenala mnoho.
ABE: Co vás nejvíce u Kafky zaujalo?
MR: Aforismy, které jsem pfiekládal.

Jsou úÏasné, pfiesné, mnohoznaãné, jsou
to vlastnû jeho zápisky. Jeho deníky jsou
skoro jako ver‰e. Jeho romány jsou
sloÏité. Ta sloÏitost je v dokonalosti
jazyka. Kromû toho mám je‰tû jednu hru,
která se jmenuje KafkÛv druh˘ Ïivot, kde
vystupuje jak Milena Jesenská, tak i Max
Brod a Kafka nezemfie, ale prochází
hrÛzami války.
ABE: Vycházíte z Ïidovské tradice;

máte nûjak˘ vztah k Novému zákonu?
MR: Tak jako mám k Starému zákonu;

nûkdy velmi kritick˘ vztah a nûkteré ãásti
miluji jako knihu Ester, PíseÀ
·alamounovu, tak mám rád tfieba listy
svatého Pavla. ÚÏasn˘ je jeho list do
Korintu. Celkovû mám k náboÏenství
vlaÏn˘ vztah, ale zároveÀ jsem velmi
zvûdav˘ a mám dialog s tím neexistujícím
Pánem Bohem… To je ta báseÀ o
MojÏí‰ovi. Nebo Ïe existuje a nezapojuje
se do dûní svûta. Kladu si otázku Proã?
Mám báseÀ o Sarajevu. Mám i básnû,
kde pfievyprávím pfiíbûhy ze Starého
zákona. Ale to není jediné téma, rozsah
mojí poezie je daleko ‰ir‰í.
ABE: Na ãem nyní pracujete?
MR: Na jedné divadelní hfie o Marylin

Monroe. To je v‰e, co mohu fiíci. AÏ to
bude hotové, tak budu moci fiíci více.
Kafka moc netáhne, pr˘ je tûÏk˘, tak
moÏná Marylin Monroe, ale nechci o tom
mluvit, protoÏe bych to pak nenapsal.
Nemohu fiíci, Ïe bychom si ve v‰em s

Milanem Richterem rozumûli. Má rád
stejnû jako já Kafku, severskou literaturu,
poezii. Velice ãasto se vrací k Ïidovské
minulosti, k Starému zákonu. Pro mne
dominuje Nov˘ zákon. On nûkolikrát
zdÛraznil, Ïe je náboÏensky vlaÏn˘… Já
se naopak toho obávám. Obávám se
toho, Ïe budu vygumovan˘; nûkdy aÏ s
nostalgií vzpomínám na období, kdy tomu
tak nebylo. U Franze Kafky miluji jeho
romány, on spíse aforismy.. Jeho biblické
obrazy jsou jaksi bez odpu‰tûní…
Skuteãnû bez odpu‰tûní? MoÏná si to jen
namlouvám.
Vlastnû na to jsem se zapomnûl zeptat…

Odpu‰tûní… Prohfie‰ili jsme se nûãím
jako generace… V ãem je vina generací
pfied námi a v ãem je na‰e vina… V ãem
mÛÏe b˘t vina tûch, co pfiijdou po nás? V
ãem mÛÏe b˘t vina sluchátko-mobilové
generace? Bude rozumût vÛbec poezii?

Ale‰ Bfiezina
***—-

Básník, vydavatel a překladatel Milan Richter


