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Absurdita a paradoxy ãeského vefiejného Ïivota aneb Bûda faktÛm
Zatímco v mládí mi absurdní a paradoxní v oblasti ãeského
vefiejného Ïivota pfiipadalo bez v˘jimky úplnû v‰echno, k
stáru se mi zdá stále zfietelnûji, Ïe absurdní a paradoxní není
uÏ vÛbec nic. Uãitelé, kooperující ‰prti, policajti, pfiíslu‰níci
Lidov˘ch milicí a obecnû ãlenové Komunistické strany
âeskoslovenska, pokud respektovali pfiedcviãitele v Moskvû,
se tû‰ili neuvûfiiteln˘m privilegiím se v‰emi duchovními a
hmotn˘mi poÏitky, a to i v tûch pfiípadech, jestliÏe to zjevnû
odporovalo nejen poznatkÛm zdravého rozumu, ale
paradoxnû i vefiejnû deklarovan˘m spoleãensk˘m hodnotám.
MÛÏe b˘t nûco je‰tû absurdnûj‰ího, neÏ neodvolatelná vÛdãí
role nûjaké politické strany, zakotvená ve státní ústavû,
závazné i pro ty obãany, ktefií s touto stranou nemûli a
nechtûli mít nic spoleãného?
Z fejetonistick˘ch dÛvodu jsem si dopfiál alespoÀ krátk˘
nostalgick˘ v˘let do odborné literatury mého mládí. Slovník
cizích slov Dr. Ladislava Rejmana vydan˘ Státním
pedagogick˘m nakladatelstvím v roce 1966 definuje
absurditu jako „nesmyslnost ãi protismyslnost,“ paradox je
zde z politického hlediska ponûkud pikantnû vysvûtlen jako
„skuteãnû nebo zdánlivû nesmyslné tvrzení, odporující
v‰eobecné uznan˘m zásadám“, piln˘ ãtenáfi listující dál v
rozpadajících se zaÏloutl˘ch stránkách staroÏitného spisu je
odmûnûn informací, Ïe odvozen˘ pojem paradoxografie
znamená ve „starofiecké literatufie vypisování podivuhodn˘ch
událostí a pfiírodních jevÛ“.
Latinsko-ãesk˘ slovník, kolektiv autorÛ jej zpracoval ze
slovního materiálu gymnaziálních ãítanek z let 1950 a 1955
vydalo totéÏ nakladatelství bÛhvíproã bez udání letopoãtu,
pojem absurdus zaznamenává jako nûco “nelibého sluchu,
nelibozvuãného“, paradoxa jsou “vûty a zásady protismyslné

a podivné.” Pamûtník star˘ch ãasÛ, kdy absurdita vefiejného
Ïivota se nakonec vlastni vnitfiní dynamikou roztoãila do
nejvy‰‰ích obrátek, se podivuje a Ïasne: jak to, Ïe cenzor
tehdy pfied pÛlstoletím správnû nerozpoznal nezamy‰lenû
ironickou dvojsmyslnost, poÈouchlost a spoleãenskou
nebezpeãnost tûchto archaick˘ch definic, proã nezasáhl z
v‰emoci svého úfiadu? Okrajovû je‰tû pfiipomeÀme indiánsky
absurdní ceny zmínûn˘ch slovníkÛ: Jeden stál ‰estaãtyfiicet
korun, ten druh˘ jedenadvacet korun a sedmdesát haléfiÛ.
Volba nového prezidenta v pfiímém televizním pfienosu z
ãeskoslovenského parlamentu na sklonku památného roku
1989 na mû zapÛsobila jako nev˘slovné trapná, absurdní a
paradoxní fra‰ka. V jednu chvíli kamera zblízka zabrala
du‰evními pochody nedotãenou tváfi ‰patnû vyuãeného
krejãÍka, komunistického funkcionáfie a s odpu‰tûním
poslance Vasila Biºaka. Také on, stejnû jako ostatní zvolení
zástupci pracujícího lidu, zvedl ruku ke zdánlivému
prospûchu Václava Havla. Biºak tímto jen domnûle absurdním
aktem prospûl v první fiadû sám sobû, jeho zloãiny zÛstaly
nepotrestány, v klidu si dokonce vydal broÏurku obsahující
jeho pitomé pamûti, nikdo mu nesáhl na nepoctivû nabyt˘
movit˘ a nemovit˘ majetek, doÏiv se vysokého vûku zemfiel
oplakáván spolustraníky, aniÏ by mu kdy byl zkfiiven jedin˘
vlas na hlavû. Nebo je je‰tû moÏná nûkde potichu, ale slastnû
Ïiv? Prospûlo-li takto utrpûné vítûzství také zemi a Havlovi,
pfienechejme historii. Biºakovo poãínání v‰ak, nahlíÏime-li
dnes celou vûc jeho oãima, vÛbec nebylo paradoxní, n˘brÏ
naopak logické a rozumné, uskuteãnûné po zralé úvaze, na
niÏ se mu dostalo pfiimûfienû ãasu.
V souãasném ãeském parlamentu by Václav Havel pfii
prezidentsk˘ch volbách zcela urãitû nepro‰el. Zabránila by

mu v tom pfiedev‰ím komunistická strana. Oficielnû sice byla
prohlá‰ena za zloãineckou organizaci, ale pfii dob˘vání pfiíznû
voliãÛ v parlamentních volbách jí tato skuteãnost vÛbec
nebyla na pfiekáÏku, ba spí‰e naopak. Kdo by se odváÏil
housku obrátit na druhou stranu, musel by nahlas zvolat:  V
parlamentu âeské republiky jsou oficiálnû zastoupení
zloãinci! Komunistiãtí poslanci, zejména usvûdãen˘ placen˘
estébáck˘ dona‰eã anebo bachafi, kdysi v kriminále dohlíÏející
na politické vûznû, jsou tentokrát opravdu fiádnû zvolen˘mi
zástupci pracujícího lidu. Václavu Havlovi by volební pfiízeÀ
dnes neprojevili ani socialisti a president Klaus by se urãitû
také nepfiimluvil.
Kdo se licomûrnû podivuje skuteãnosti, Ïe sedmnáct let po
tak zvané sametové revoluci u ãeské policie pofiád je‰tû
slouÏí osm set estébákÛ, absurdní drama ãeského vefiejného
Ïivota vÛbec nepochopil anebo se tak aspoÀ tváfií. Budou
zklamanému náv‰tûvníku divadelního pfiedstavení na
pokladnû vráceny peníze za zakoupenou vstupenku? Stáhne
dramaturg tenhle kus, kter˘ se víc neÏ zfietelné ukazuje jako
propadák, z repertoáru? Sotva. Kulisy jsou na scénû pevnû
ukotveny, herci se dokonale vcítili do sv˘ch rolí, nápovûda
mÛÏe ve své budce klidné podfiimovat, opona hned tak
nespadne. A tak se pozorovatel ãeské politické scény musí ve
smyslu star˘ch fieck˘ch kronikáfiÛ spokojit s pouh˘m
vypisováním událostí a pfiírodních jevÛ, pfiidrÏovat se
zfiejm˘ch faktÛ, byÈ by i byly tu a tam sluchu nelibé. Ani to
v‰ak nezaruãuje kasovnÍ úspûch nebo aspoÀ poklid v hledi‰ti,
neboÈ fakta, jak fiíkával mol a ‰kÛdce v ‰atníku ãeské kultury
Zdenûk Nejedl˘ blahé pamûti, musí slouÏit vûci, jestliÏe
neslouÏí, bûda faktÛm!

Petr ChudoÏilov - fiíjen 2006 - Revue Prostor

·vankmajerovi ·ílení v Cinemateque Ontario
Pfied rokem 17. prosince  2005 mûl svou premiéru film Jana
·vankmajera ·ílení. V sobotu 2. prosince 2006 v 20:45 a ve
stfiedu 6. prosince v 18:30 bude tento film promítán v
Cinemateque Ontario -Budova AG0 (317 Dundas St. West,
Toronto). Pokud chcete vûdût, o ãem tento film je, pak jsem
zalistoval v katalogu leto‰ního plzeÀského festivalu
Finále:Osobit˘ reÏisér a v˘tvarník svÛj filozofick˘ horor
rozvíjí v intencích hraného filmu, ov‰em specifick˘m
snímáním opût dosahuje zvlá‰tního úãinku. v pfiedûlech mezi
obrazy vyuÏívá svoji charakteristickou trojrozmûrnou
animaci. Dûj je zasazen do podivného bezãasí a stroh˘ch
interiérÛ. podle autorovy explikace jde o alegorii souãasného
svûta, jehoÏ v˘stiÏnou kulisou je blázinec. Scénáfi volnû
vychází z motivÛ povídek Edgara Allana Poea a z textÛ
Mark˘ze de Sade. Právû s ním se setkává v zájezdním
hostinci mladík Jean Berlot, trpící utkvûlou noãní mÛrou.
·lechtic mu nabídne azyl ve svém zchátralém zámku, v nûmÏ
provozuje orgie, pfii nichÏ dûsivû spílá Bohu. posléze jej
zaveze i do blázince, kde se seznámí s pÛvabnou Charlotou
a v nûmÏ pÛsobí jako fieditel doktor Murlloppe, kter˘ by mu
údajnû mohl pomoci zbavit se chmurného snu...
Film trvá 118 minut, kameru dûlal Juraj Galvánek, hrají:
Pavel Li‰ka, Jan Tfiíska, Anna Geislerová, Jaroslav Du‰ek,
Martin Huba, Pavel Nov˘, Stano Danãiak, Jifií Krytináfi  a
dal‰í.

abe/finále
*** ReÏisér, scénograf a v˘tvarník JAN ·VANKMAJER (*1934). Foto: Finále-PlzeÀ


