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ÚVOD 

SubverZÍvní síla literatury 

Pravda jedné ze záhad umění a svědectví síly jeho logičnosti tkví v tom, že každá radikální 

důslednost, i ta, která se nazývá absurdní, končí v něčem, co je podobné smyslu.! 

Zdá se, že otázka smyslu v literatuře vyvstává, sotva se pustíme do čtení. Čteme, 

procházíme místy, jež nám smysl textu scelují, či naopak narážíme na rýhy, hiáty a 

trhliny, jež četbu vyrušují, komplikují, mění její směr a pohyb. Potřeba smyslu 

jakéhokoli počínání je bytostná, stěží by bylo potýkání se s uměním výjimkou. Je ale 

smysl skutečně conditio sine qua non uměleckého díla? A pokud ano, není potom 

právě smysl svého druhu diktátem či dokonce spoutáním? Je-li naší jedinou možností 

potýkání se s literaturou četba a v jejích stopách vždy jdoucí interpretace, která ve 

své podstatě asociální dílo překládá vždy do obecnějšího a srozumitelnějšího kódu, 

než je autonomní jazyk psaní, je pak nasnadě, že se najdou díla, která se tomuto 

zploštění brání. Nejde o to, vytvářet další opozice a stavět proti sobě díla "přátelská", 

"srozumitelná" a díla radikální, asociální. To by nebylo k ničemu. Jde o to, naznačit 

sílu literatury, jež má moc smyslu i jeho rekonstrukcím unikat, sílu, která by se právě 

vzhledem ke své zatvrzelosti útočící na interpretační touhu po syntéze, systematizaci 

a zvýznamňování četby dala nazvat subverzivní. 

V mnohosti psaní je vlastně vše k rozmotání a nic k dešifrování; struktura může být 

sledována, "párána" Gak se říká o utíkajícím oku punčochy) ve všech svých obměnách a 

řadách, je však bezedná. Prostor psaní můžeme procházet, ale ne odhalit; psaní skýtá bez 

přestání smysl, ale vždy jen proto, aby se hned rozplynul: psaní vykonává systematické 

osvobozování se od smyslu. Přesně tak literatura (od nynějška by bylo lepší říkat psanl), 

odmítající přidělit textu (a světu jako textu) "tajemství", tedy nějaký konečný smysl, uvolňuje 

aktivitu, kterou bychom mohli nazvat kontra-teologická a která je dočista revoluční, neboť 

odmítnout ustanovit smysl znamená konec konců odmítnout Boha a jeho hypostaze, rozum, 

vědu a zákon? 

! Theodor W. Adomo: Estetická teorie, Praha 1997, s 204. 
2 Roland Barthes: La mort de l'auteur, in: Le bruissement de la langue. Essais critiques IV, Éditions 
du Seuil, Paříž 1984, s. 68. 
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V nmoha svých textech mluví Roland Barthes o bezedné struktuře textu, zbavování 

se či osvobozování se psaní od smyslu. Je-li struktura bezedná, umožňuje nekonečný 

pohyb, ve kterém se stírá rozdíl mezi začátkem a koncem, pohyb, který rezignuje na 

významovou hierarchii. Je to pohyb nekonečné sémiózy, kde "jazyk, pole 

označujícího, inscenuje vztahy inzistence, a nikoli konzistence: dává se sbohem 

centru, závažnosti, smyslu. ,,3 

Je-li však řeč o nekonečné sémióze, Je třeba to upřesnit. Nemyslím onu 

Umbertem Ecem tolik opěvovanou a vzápětí popíranou neomezenou čtenářskou 

svobodu, jež se raduje z rozehrávání významů textové partitury, která však vzápětí 

utichá a končí konstatováním nmohovýznamovosti a nmohovrstevnatosti díla a 

zapojením této plurality do jednotného řádu - smyslu díla. Takové konstatování vede 

v důsledku jen k potvrzení vlastní "organizátorské" převahy nad textem. Nekonečnou 

sémiózou myslím sám sebe stravující pohyb smyslu, jehož síla je ve věčném 

vznikání a zanikání, pohyb, jenž ztělesňuje "úděl našeho osudu, jenž může najít 

smysl pouze skrze úsilí tomuto smyslu (a vlastně jakémukoli) uniknout."4 

Emancipace uměleckých děl od jejich smyslu se stává esteticky smysluplnou, jakmile se 

realizuje v estetickém materiálu: právě proto, že estetický smysl není bezprostředně zajedno 

s teologickým. Umělecká díla, která se zbavují zdání smysluplnosti, neztrácejí proto svou 

podobnost řeči. Vyslovují se stejnou určitostí jako díla tradiční svůj pozitivní smysl jako 

smysl absence svého smyslu.5 

Nejde tedy o definitivní a absolutní oproštění od smyslu - takové dílo by bylo 

chimérou -, ale o smysl, který tkví v jeho popírání. "Díla nejvyšší úrovně, jimž 

smysl chybí nebo je jim cizí, jsou proto více než pouze smyslu prostá, neboť jejich 

obsah vyrůstá z negace smyslu.,,6 Totální únik smyslu díla je stejně nemožný jako 

únik označovaných z jazyka. "Umělecká díla se stávají, byť proti své vůli, 

souvislostmi smyslu, pokud smysl negují.,,7 Podstatné je, jak negace smyslu v díle 

probíhá. 

3 Roland Barthes: Sade, Fourier, Loyola, Praha 2005, s. 10. 
4 Maurice Blanchot: Henri Michaux ou le réfus de l'enfermement, Farrago, Paříž 1999, s. 62. 
5 Adomo: ibid, s 203. 
6 Ibid, s. 203. 
7 Ibid, s. 203. 
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Všechno závisí na tom, zda negace smyslu má v uměleckém díle smysl, nebo zda se 

přizpůsobuje tomu, co je dáno; zda se krize smyslu v díle reflektuje, nebo zůstává 

bezprostřední, a tedy subjektu cizí.8 

Negace smyslu podle Adoma tedy probíhá ve dvou rovinách: reflexí smyslu, 

nebo jeho bezprostředním vyjevením se. Lze také snad říct, že únik smyslu9 může 

být dílem tematizován, nebo naopak psán. Psát únik smyslu znamená trvale se 

zbavovat ustavujícího se smyslu, kdy nejde o to se smyslu zbavit se, ale o samotný 

proces zbavování se. Je-li tento pohyb zbavování se symptomatický pro psaní, 

neplatí to také pro samotný jazyk? 

Kdo spatří Boha, zemře. V promluvě umírá to, co promluvě dává život; promluva je životem 

této smrti, je "životem, jenž je nositelem smrti a udržuje se v ní". Obdivuhodná moc. Něco tu 

však bylo a již to tu není. Něco se ztratilo. Jak to nalézt, jak se mohu vrátit k tomu, co je 

předtím, když veškerá moje moc spočívá v tom, že z toho činím něco, co je potom? Jazyk 

literatury je hledáním tohoto momentu, jenž ji předchází. Obecně jej nazývá existencí; chce 

kočku takovou, jaká existuje, oblázek tak, jak se nachází na straně věcí, ne člověka, ale 

oblázek a v oblázku to, co člověk potlačuje, aby o něm řekl něco, co je základem promluvy a 

co promluva vylučuje, aby mohla mluvit, propast, Lazara v hrobě a nikoli Lazara, jenž se 

vrátil na světlo, Lazara, jenž již zapáchá, jenž je Zlem, Lazara ztraceného, a ne Lazara 

spaseného a zmrtvýchvstalého. 10 

V duchu pojetí promluvy jako umrtvujícího procesu, který bere věcem již pouhým 

vyslovením jedinečnost, mluví Maurice Blanchot ve svém textu Literatura a právo 

na smrt o jejím vztahu k existenci. Promluva tuto existenci přeměňuje v ideu, 

přiděluje jí smysl a tím ji zabíjí. Hledání (ne nalezení) momentu před promluvou, 

tedy jakéhosi "čistého stavu" věcí, je pohybem jazyka literatury, pohybem, jenž je 

nesen touhou vyvázat se ze "signifIkantního řetězce" (Deleuze). 

Rozvibrovat sekvence, otevřít slovo k neslýchaným vnitřním intenzitám, prostě 

nesignifikantní intenzivní používání jazyka. I I 

8 lbid, s. 204. 
9 Tento pojem je insirován Deleuzovou "únikovou linií": "Úniková linie je deteritorializací. [ ... ] 
Unikat v žádném případě neznamená odmítat akci, není nic akčnějšího než únik. Je to opak 
imaginárna. Znamená také nechat unikat, ne nutně ostatní, ale něco, nechat unikat systém jako když 
rozbijeme potrubí... Unikat znamená vyznačovat linii, linie, celou kartografii." (Gilles Deleuze -
Claire Pamet: Dialogues, Flammarion, Paříž 1977, s. 47) 
10 Maurice Blanchot: Literatura a právo na smrt, in: Česká literatura, roč. 52,2004, Č. 2, s. 9-10. 
II Gilles Deleuze - Félix Guattari: Kafka. Za menšinovou literaturu, Praha 2001, s. 41. 
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Dílo zbavující se smyslu je jako tanec bez partnera a bez hudby. Jeho pohyb 

Je dráždivý a znervózňující. Něco mu chybí, tuto absenci však nemaskuje, ale 

zaplňuje hudbou, které dává vzniknout právě svým tancem. Gilles Deleuze vytváří 

napříč svým dílem pojmy, které tento dráždivý pohyb smyslu reflektují. 

"NesignifIkantní intenzivní používání jazyka" patří psaní, které nastupuje "únikovou 

linii". 

( ... ) nejde již o to, prorazit střechu, ale "drát se ven a pryč", je jedno kam, i na místě, 

intenzivně; nejde o svobodu jako protiklad podrobení, ale jen o únikovou linii, nebo spíš o 

pouhé východisko, ,,napravo, nalevo, na tom nesejde", o co nejméně signifikantní 

východisko. 12 

I tento fascinující únik má v sobě však od samého počátku vepsáno zpomalení a 

napojení na další linie: "Jazyk svou deteritorializaci totiž obvykle kompenzuje 

reteritorializací ve smyslu.,,!3 Řeč je tedy stále o tomtéž: dílo se zbavuje svého 

defInovatelného smyslu, vyklouzává z interpretačního modelu, jenž hledá vždy 

nějaké jasné směřování, a tento subverzivní pohyb bránící jeho celistvému uchopení 

míří k oběma pólům četby - ke čtenáři s jeho touhou po uchopení smyslu a k dílu 

samému, které právě tímto únikem smyslu smysl získává. 

Možná, že právě takto by bylo možné spojit to, co je od sebe zbytečně odtržené, ačkoliv se 

navzájem určuje: smysl jako smyslový orgán, tedy smysl, jehož pramenem je smyslová 

zkušenost, vnímání, a smysl jako produkt diskurzivních operací, jimž je smyslovost 

podrobena proto, aby ze sebe vydala cosi čistého - všeho smyslového zbaveného. Možná, že 

smysl vůbec není nic abstraktního, nýbrž cosi jako elementární zkušenost. 14 

Trhlina, kde klíčí "jiné" 

Pohyb, který vede citlivou četbu, prochází místy, jež vyrušují a znejišťují dosavadní 

směr a "mínění", otřásají sotva započatou rekonstrukcí světa díla a současně lákají a 

fascinují prostorem, kde klíčí ,Jiné". Tyto "nesignifikantní končiny" (Barthes), jež 

12 Ibid, s. l3. 
13 Ibid, s. 37. 
14 Miroslav Petříček: "Možná, že smyslem smyslu není. .. ", in: Slovo a smysl, roč. 1, 2004, Č. 1, s. 187. 
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bývají metaforicky nazývány trhlinami, vytváří subverzivní prostor díla, prostor, kde 

se odehrává únik smyslu. 

Subverzivní okraj literatury se může zdát privilegovaný, protože patří krutosti. Není to ale 

krutost, co vyvolává požitek; destrukce ho nezajímá. To, čeho si požitek žádá, je místo ztráty, 

trhlina, zářez, deflace, ímik, který uchopuje subjekt uprostřed rozkoše. 15 

Pokud lze vůbec mluvit o nějaké esenci těchto trhlin, je to esence ,jiného", kolem 

kterého lze kroužit, se kterým lze experimentovat interpretací, jež si nežádá 

systematického průběhu a definitivních výsledků. Trhliny JSou místem 

nepředvídatelnosti,16 neuchopitelnosti a touhy: "být bez významu, a přitom 

probouzet hloubku všeho možného smyslu" (Blanchot). Jsou místem, kudy do díla 

vstupuje - metaforicky řečeno -'radikální řeč těla, která vytváří autonomní kód 

unikající zvýznamnění. 

Text má lidskou podobu. Je tedy anagramem či figurou těla? Ano, ale našeho erotického těla. 

Požitek z textu je nezredukovatelný na své gramatické (feno-textuální) funkce, stejně jako 

požitek těla je nezredukovatelný na fYziologické potřeby. 17 

Z těchto "erotických" trhlin roste podle Rolanda Barthese požitek z textu. 18 Ať je 

tento pojem sebevágnější - což je snad vzhledem k vichřici, kterou stále vyvolává, 

omluvitelné - ukazuje zřetelně k autorově "afektivní fenomenologii", 19 jež dokázala 

z metafory těla učinit princip přemýšlení o uměleckém díle. Tělo je pro potýkání se 

s literaturou svůdné svým pojmovým a metaforickým potenciálem, přestává však být 

principem a zásadní výzvou myšlení ve chvíli, kdy se stává samoúčelnou diskurzivní 

kategorií, konstantou, jež těží jen ze svých antropologických konotací a na kterou lze 

15 Roland Barthes: Le plaisir du texte, Éditions du Séuil, Paříž 1973, s. 14. 
16 "Ani text není izotropní: hrany či trhliny jsou nepředvídatelné. Stejně jako se musí (současná) 
fYzika podřídit neizotropní povaze určitého prostředí, bude i strukturální analýza (sémiologie) muset 
rozeznat ty nejmenší textové překážky, nepravidelnou osnovu jeho žil." (Barthes: Le plaisir du texte, 
s. 51) 
17 Ibid, s. 26. 
18 Trhliny jsou erotické, podobně jako je tomu s únikem smyslu v jeho neustálém pohybu vznikání a 
zanikání: "V perverzi (která je řádem textuálního požitku) není ,erotogenních zón' (což je ostatně dost 
otravný výraz); erotické je, jak to hezky řekla psychoanalýza, přerušení: kůže, která prosvítá mezi 
dvěma kusy oblečení (kalhoty a svetrem), mezi dvěma lemy (rozepnuté košile či rukavice a rukávu); 
je to samotné prosvítání, které svádí, či jinak: na scénu přichází zjevení-zmizení." (Ibid, s. 17-18) 
19 "Pojmenování jde stranou a do popředí vystupuje afektivnífenomenologie, zasahování diváka v jeho 
jedinečnosti." (Miroslav Petříček: Cítím, tedy vidím, in: Roland Barthes: Světlá komora. Poznámka 
kfotografii, Praha 2005, s. 116) 

9 



redukovat vše. Lákavé ovšem je, že hranice mezi tělem jako metaforou a tělem jako 

manýrou se zdá nezřetelná a že ať je tělo diskurzivně používáno či zneužíváno 

jakkoliv, nikdy nemůže stát současně na místě východiska i cíle, jak je tomu se 

spoustou jiných, zvláště narativních, kategorií. 

Ani kultura, ani její zničení nejsou erotické; stává se jí až trhlina v jedné z nich. Požitek 

z textu se podobá onomu nesnesitelnému, nemožnému, ryze romanesknímu okamžiku, jenž 

zakouší libertin ve chvíli smělé choutky, když v orgasmu odsekává provaz, na kterém visí. 20 

Trhliny, které jsou již ze své podstaty subverzivní, ukazují na tělesnou a 

asociální povahu požitku či rozkoše z textu. Nemělo by příliš cenu zde barthesovský 

požitek a rozkoš důsledně rozlišovat. Sám Barthes s těmito pojmy nakládá 

nedůsledně. Zřetelnější rozdíl je vidět jen v jeho typové opozici "textu požitku" a 

"textu rozkoše". Text požitku je "ten, který uspokojuje, naplňuje, dává euforii; 

vychází z kultury, nerozchází se s ní, je spojen s pohodlnou četbou", zatímco text 

rozkoše "ustavuje ztrátu, znepohodlňuje (možná až k jistému soužení), rozkolísává 

historické, kulturní, psychologické jistoty čtenáře, trvalost jeho vkusu, hodnot a 

vzpomínek, vystavuje krizi jeho vztah k řeči. ,,21 

Barthes taktéž mluví o dvojakosti moderních děl literatury, které mají vždy 

dva okraje: jeden "poslušný, plagiát, konformní (který napodobuje jazyk v jeho 

kanonickém stavu tak, jak byl ustálen školou, správností, literaturou, kulturou)" a 

druhý okraj "nestálý, prázdný (schopen přijmout jakékoli kontury), který není nikdy 

ničím víc než dějištěm svého vlastního účinku: tam, kde se dá zahlédnout smrt 

řeči.,,22 Ve chvíli, kdy Roland Barthes mluví o samotném "požitku", připomíná 

významovou záludnost, kterou tento výraz skýtá, a ukazuje tak na nedůslednost 

svého konceptu; je to však nedůslednost skýtající prostor, a tedy tvůrčí: 

Požitek textu, text požitku: tyto výrazy jsou ambivalentní, protože ve francouzštině neexistuje 

slovo, které by pokrylo zároveň požitek (uspokojení) a rozkoš (mdlobu). "Požitek" je zde 

tedy (aniž bych tomu mohl zabránit) jednou v rozkoši zahrnut a jindy je jejím pravým 

opakem. Musím se však této ambivalenci přizpůsobit [ ... ] Musím výpověď svého textu 

nechat vyústit do kontradikce. ,,23 

20 Barthes: Le Plaisir du texte, s. l3-14. 
21 Ibid, s. 22-23. 
22 Ibid, s. 13. 
23 Ibid, s. 30. 

10 



Sledujeme tak trhlinu, která je v základu samotného Barthesova myšlení a jež má 

právě pro svou neuchopitelnost tvůrčí potenciál. Zdá se, že tato trhlina skýtá stejné 

bohatství jako "myšlení skrze tělo". Jde zkrátka o to, přiznat a vpustit na scénu 

kategorie, které svým specifickým řádem naznačují heterogennost a otevřenost 

vlastního použití a jejichž teoretická svůdnost spočívá ne tolik v jasnosti a přesnosti 

toho, co přinesou, ale v možnostech a průběhu své rezonance se světem díla. 

Ani filosofické myšlení neshromažďuje přátelsky své pojmy, aniž by jím procházela trhlina, 

která mezi nimi znovu vyvolává nenávist nebo je rozptyluje do koexistujícího chaosu, v němž 

je třeba je znovu uchopit, prozkoumat a učinit krok zpět. Vypadá to, jako bychom házeli síť, 

ale rybáři přitom vždy hrozí, že bude stržen a ocitne se na širém moři, když už si myslel, že 

dosáhl přístavu?4 

Rozkolísání jistot a krize vztahu k řeči, o které v knize Požitek z textu Barthes 

mluví, rostou z trhlin a tento proud, či lépe živel vede čtoucího k čistě individuální, 

asociální rozkoši. 25 Ta je nedefmovatelným a nikdy zcela čirým stavem ovládajícím 

,,rozumění" dílu. Patrné je to v další opozici, kterou Barthes vytváří ve své knize o 

fotografii Světlá komora, kde veškeré závěry o povaze fotografie jdou čistě přes 

jedinečný zážitek jednotlivce s jednotlivým snímkem, neboť "proč by každý předmět 

nemohl mít novou vědu?,,26 Tato opozice sestává ze dvou pojmů: Punctum a 

Studium. Punctum je podle Barthese "bodnutí, malá trhlina, malá skvrna, malý řez -

a znamená též hod kostkou. Punctum nějakého snímku, toť ona náhoda, která mne 

v něm zasahuje (zasazuje mi ránu, probodává mne)", zatímco Studium je "širé pole 

bezstarostné touhy, rozmanitého zájmu, nedůsledného vkusu.,,27 Studium jakožto 

pohyb klidného vědomí a racionálního usuzování je v podstatě podmínkou 

interpretace: "Rozpoznat studium znamená vycházet vstříc intencím fotografa, 

harmonovat s nimi, schvalovat je anebo neschvalovat, avšak vždy jim rozumět, 

v duchu o nich diskutovat [ ... ],,28 Punctum coby "trhlina v kódu a v symboličnu,,29 

24 Gilles Deleuze - Félix Guartari: Co jejilosojie?, Praha 2001, s. 177. 
25 ,,Asociální charakter rozkoše. Je drsnou ztrátou sociálnosti, a přesto z ní nevyplývá žádné uchýlení 
se k subjektu (subjektivitě), osobě či samotě: vše se vytrácí integrálně. Hlubina podzemí, tma kina." 
(Barthes: Le plaisir du texte, s. 54) 
26 Rolad Barthes: Světlá komora, Praha 2005, s. 16. 
27 Ibid, s. 32-33. 
28 Ibid, s. 33. 
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má moc proměnit celou četbu snímku svou překvapivostí, nepředvídatelností, svým 

vpádem ,Jiného". Punctum tedy "studium prolamuje (či vyostřuje)".30 Přestože se o 

těchto pojmech mluví v souvislosti s vizuálním médiem fotografie, je patrné, nakolik 

jsou inspirativní i pro vnímání literatury. Punctum, explodující detail či "erotická" 

trhlina - to vše jsou místa v textu, jež mají moc přeskupit hierarchický a 

zvýznamňovací průběh četby, odhalit interpretační strategii, která si všímá jen 

strukturně významotvorných prvků, a narušit její přesvědčivost rozkolísáním centra, 

ze kterého roste. Tímto centremje domnělý smysl díla. 

Potřeba "tvůrčího nerozumění" a experimentace 

U díla moderního umění není problém se smyslem, ale jedině problém s použitím.31 

Rozkoš z textu, jež vyrůstá z trhlin a představuje pro nás onen druhý pól četby 

rezignující na defmitivní rozumění, vede k zamyšlení nad touto odvrácenou stranou 

vnímání textu. Zdá se, že stejně podstatný jako pohyb četby (ne-li podstatnější), jenž 

umožňuje rozumění a s ním vždy jdoucí interpretaci, je něco, co by se s jistou 

nadsázkou dalo nazvat "tvůrčím nerozuměním". Více než o "neporozumění" či 

"nechápání" jde o gesto, jež vstupuje do světa díla "s otevřenou náručí", kdykoli 

připravené změnit svůj směr. To znamená, že ve chvíli, kdy se chápe textu, nechává 

v sobě rozpustit onu záhadnou hranici, která je stále bojištěm literární teorie, tedy 

hranici tzv. "aktuálního" a "fikčního" světa. Tato hranice je totiž stejně nosná jako 

konstatování "mnohovrstevnatosti" literárního díla a v důsledku vede opět 

k badatelově převaze nad textem, neboť tento text "přece patří světu fikce". 

Nepomůže ani tolikrát omílaný závazek "přistoupení na podmínky fikčního světa", 

protože i přes svůj domnělý respekt k autonomnímu světu díla, je tím, jak promítá 

řád a autoritativní omezení "aktuálního světa" do textu (kde se vzaly ve "fikčním 

světě" nějaké podmínky?), jen přistoupením na podmínky vlastní. Toto gesto 

"tvůrčího nerozumění" není rezignací nebo dokonce odmítnutím struktury či jakékoli 

29 ,,Punctum - stejně jako lacanovské reálno - je v tomto smyslu mlčení, trhlina v kódu a 
v symboličnu." (Josef Fulka: Autobiografický text a práce truchlení: melancholie u Bartha a 
Althussera, in: Slovo a smysl, roč. 2, 2006, č. 4, s. 155) 
30 Barthes: Světlá komora, s. 31. 
31 Gilles Deleuze: Proust a znaky, Praha 1999, s. 166. 
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jiné architektury díla, na jejímž konci spočívá kýžené rozumění, a už vúbec ne 

vzpourou proti interpretaci. Je četbou, která svou hermeneutickou touhu zkrátka 

napřimuje jinam: nahlíží do rušivých trhlin, nechává se svést vábením ornamentú, jež 

odkládají či dokonce rozpouštějí smysl díla, postupuje fragmentárně a místo syntézy 

se chápe spíše detailů řetězících se s jinými detaily, čímž vytváří jakousi paralelní 

rÍzomatickou strukturu. Je třeba zdůraznit, že tímto gestem přestávají být trhliny 

něčím marginálním a okrajovým a stávají se pro dílo něčím, co Deleuze nazývá 

"esencí". Gesto tvůrčího nerozumění je fascinovaným sledováním znaků v jejich 

pohybu, ne jejich dešifrováním. 

Znak se v průběhu interpretace rozvinuje a rozbaluje. Žárlivý milenec rozvinuje možné světy 

uzavřené v milované bytosti. Citlivý člověk osvobozuje duše implikované ve věcech podobně 

japonským papírkům, které se rozvinou, jakmile jsou ponořeny do vody; roztahují se, 

explikují a tvoří květy, domy a postavy. Samotný smysl splývá s tímto rozvinováním znaku, 

jako znak splýval se stočením smyslu. Esence je třetím členem, který zbylým dvěma vládne, 

řídí jejich pohyb: esence komplikuje znak a smysl, udržuje je ve stavu komplikace, vkládá 

jeden do druhého. 32 

Tvůrčí nerozumění neústí do systematické interpretace, ale do něčeho, co 

Deleuze nazývá experimentací. Stejně jako tomu bylo s metaforou trhliny či tělem 

(ale ostatně i s pojmem samotné interpretace), je i zde obtížné jasně vymezit, jak si 

vlastně experimentace s dílem počíná. V mnoha svých obrysech (mj. svou jasnou 

nedefmovatelností) se podobá tomu, co bylo řečeno o četbě napříč trhlinami. I ona 

zbavuje četbu významové a hodnotové hierarchie, nezměrné množství potenciálních 

interpretací bere jen jako nutné východisko, ne jako překážku v konkrétním a 

rozhodném promýšlení díla, všímá si detailů, které propojuje a z nichž vytváří vlastní 

"mapu", a rezignuje na jasné významové směřování díla. 

Vstupujeme tedy z libovolného konce, neboť žádný není lepší než ostatní, žádný vchod není 

privilegovaný, i kdyby to byla skoro slepá ulička, úzký průchod nebo kanál. Budeme jen 

zkoumat, s jakými dalšími body je spojen ten vchod, kterým vstupujeme, jakými chodbami a 

křižovatkami spojujeme dva body, jak vypadá mapa rizomatu a jakým způsobem by se 

bezprostředně změnila, kdybychom vstoupili jiným bodem. Jedině princip mnoha vchodů 

32 Deleuze: Proust a znaky, s. 102. 
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brání uvedení nepřítele, Označujícího, a pokušení interpretovat dílo, které je ve skutečnosti 

přístupné jen experimentování. 33 

Pokud se necháme zlákat gramatickým a etymologickým prostorem 

rozprostírajícím se kolem tohoto pojmu, narazíme na pár privilegií, které 

experimentace skrývá. Předně je sloveso experimentovat na rozdíl od slovesa 

interpretovat intranzitivní: obejde se bez předmětu. "Experimentovat s něčím" obnáší 

zkrátka jiný akt než "intepretovat něco" už svou explicitní komplicitou obsaženou v 

"bytí s". Experimentace si tedy experimentované dílo nikdy nemůže přivlastnit, vždy 

zůstane "s ním",34 interpretaci zato dílo patří: interpretuje se něco, z čehož pak 

vznikne interpretace něčeho. Podstatné je rovněž dvojí významové směřování 

experimentace. Ve :francouzštině či angličtině je tato nuance na rozdíl od češtiny 

dobře viditelná: na jedné straně stojí "zakusit" či "zažít" (faire l'expérience, to 

experience) a na straně druhé "zkoušet" či "experimentovat" (expérimenter, to 

experiment). Experimentace v sobě tedy nese zkušenost, kontakt, dotyk, tedy 

bezprostřední zážitek a zároveň je činem vycházejícím z odhodlání a vůle, gestem, 

jehož zdroj spočívá v onom "zkusit nazdařbůh". Experimentace je totiž vždy alespoň 

částečně dílem náhody, jež je stejně nezkrotná jako ironický pohyb smyslu. 

Takto by to mělo být učiněno: položit se na stratum, experimentovat s příležitostmi, které se 

nabízí, najít mezi nimi výhodnou polohu, nalézt potenciální pohyb deteritorializace možných 

únikových linií, zakusit je, vytvořit na různých místech plynulá spojení, vyzkoušet 

kontinuum intenzit segment po segmentu, mít stále po ruce kus nového území. ( ... ) Spojovat, 

sdružovat, pokračovat: to je celý "diagram" stojící proti neustále signifikujícím a 

subjektivním programům. 35 

33 Gilles Deleuze - Félix Guattari: Kajka. Za menšinovou literaturu, s. 7. V souvislosti s dílem Franze 
Katky problematizuje interpretaci i W. Benjamin ve své znamenité studii věnované tomuto autorovi: 
"Katka měl vzácnou schopnost vytvářet si sám pro sebe podobenství. Tato podobenství se však nikdy 
nevyčerpávají tim, co je v nich vysvětlitelné; naopak sahal po všech možných opatřeních proti 
interpretaci svých děl." (Walter Benjamin: Franz Katka. On the Tenth Anniversary of His Death, in: 
Selectedwritings, volume 2, part 2, 1931-1934,2005, s. 804. 
34 Nabízí se ijiná paralela, o které mluví JosefFulka v souvislosti s Foucaultovým psaním o literatuře: 
"V obecné rovině lze říci následující: samo Foucaultovo myšlení není myšlením o literatuře, nýbrž jak 
poznamenává Pierre Machérey, myšlením společně s literaturou. [ ... ] interpretující text se pohybuje 
v témž živlu jako text interpretovaný, vede s ním rozhovor a na základě této konfrontace dospívá ke 
svébytnému uvažování." (Pavel Barša - Josef Fulka: Michel Foucault. Politika a estetika. Praha 2005, 
s. 111) 

35 Gilles Deleuze - Félix Guattari: How do you make yourself a body without organs?, in: A Thousand 
Plateaus, Continuum, New York 2004, s. 178. 
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Následující řádky budou sledovat potýkání se s literaturou, která má ty nejlepší 

předpoklady pro experimentování. 

V zajetí Formy 

Byla-li řeč o subverzivní síle literatury unikat smyslu a jeho rekonstrukcím, síle 

psaní, které se brání "zajetí smyslu", je na čase ukázat, kdo stojí na počátku těchto 

úvah. Je jím někdo, jehož dílo je explodující variací na "své vlastní téma", někdo, 

kdo se na úniku před jistým principem stal jeho zajatcem, básník a neúnavný teoretik 

Formy, Witold Gombrowicz. Tento autor stvořil megalomanský princip Formy, který 

pronásleduje celé jeho dílo, vytváří snad veškeré jednání a řeč hrdinů, prosakuje do 

samotného psaní a jakmile je jednou rozpoznán, vytyčuje i směr vlastní interpretace. 

V tom spočívá jedna ze subverzivních poloh celého Gombrowiczova díla: psaní o 

Formě je současně psaním Formy. Gombrowicz o Formě mluví bez přestání jak ve 

svém prozaickém díle, tak v denících i rozhovorech; on sám je ztělesněním tohoto 

tématu. "Bolestné zmáhání člověka s jeho vlastní formou" znamená potýkání se 

"s jeho způsobem existence, cítění, myšlení, řeči, jednání, s jeho kulturou, ideami, 

ideologií, hesly, vírou ... se vším, čím se člověk projevuje navenek." 

( ... ) lidská bytost se nevyjadřuje přímo a v souladu se svou přirozeností, nýbrž vždy určitou 

formou, a tato forma, tento styl, tento způsob života nevychází jen z nás, nýbrž je nám 

vnucen zvenčí ( ... ) Moc Formy! Kvůli ní umírají národy. Vyvolává války ( ... ) Ovládá i ty 

nejmenší naše reflexy. Nachází se u základů kolektivního života ( ... )36 

Ustavičná přítomnost Formy ( ... ) Člověk něco říká a přizpůsobuje se tomu, co řekl. Jedno 

slovo rodí druhé. ( ... )37 

A bojím se jí, Formy, jako divé zvěře!38 

Gombrowiczovo psaní Formy vytváří stejný pohyb jako je ono podivuhodné 

rozpouštění smyslu. Tak jako se dílo snaží ze "zajetí smyslu" uniknout, aby tak 

vzápětí nabylo smyslu jiného, sledujeme i v Gombrowiczově díle zběsilý úprk před 

36 Witold Gombrowicz: Ferdydurke, Praha 1997, s. 86. 
37 Witold Gombrowicz: Testament. Hovory s Dominikem de ROZlX, Praha 2004, s. 96. 
38 Ibid, s. l35. 
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Formou: tělo, gesta i řeč z vězení Formy vyklouzávají, aby se nakonec ocitly ve 

Formě jiné. To, co Formě Ca tedy pevnému řádu, zvýznarnnění, konceptualizaci či 

interpretaci) uniká, vytváří svou vlastní Formu a je otázkou, nakolik je tato nová 

Forma svobodnější. Forma je rozkládána a rozbíjena gesty, skrze něž se opět v jiné 

podobě realizuje. Více než o ambivalenci Formy by tedy možná bylo výstižnější 

mluvit o její amébovitosti. Forma navíc v Gombrowiczově díle vytváří scénu a 

kulisy, mezi kterými se únik z jejího zajetí odehrává. Forma vytváří historický 

kontext Gombrowiczova díla a současně i kontext jeho úniku. Variací je nespočetně. 

Svár s Formou spočívá v její deformační síle. Ať je Forma jakákoliv, je vždy 

nějakým způsobem vnucená zvenčí, což už samo o sobě vede k ostražitosti jazyka, 

který se s touto Formou potýká. Odhalení a rozbíjení Formy není ochranou nějakého 

výsostného a celistvého subjektu,39 protože Gombrowicz stejně jako Henri Michaux 

dobře ví, že "neexistuje jedno já"; je sveřepou vzpourou proti řádu, radikálním 

únikem smyslu a svobodným gestem rýsujícím vlastní skutečnost. 

Přicházela noc a s ní zábava. Události se nedaly předvídat, žádný plán jsem neměl, věděl 

jsem jen, že musím spolupracovat s každým deformujícím, směšným, kalným, karikaturním a 

disharmonickým prvkem - a jímalo mě žluklé, chorobné zděšení, ve srovnání s nímž není 

hrozný strach vraha ničím.4o 

39 ,,[ •.. ] nevím, jaký doopravdy jsem, ale trpím, když mě deformují." (Gombrowicz: Testament, s. 66) 
40 Gombrowicz: Ferdydurke, s. 175-176. 
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A šelma náhle vystrčila drápy ... 

Gesto jako akt subverze v díle F. M. Dostojevského a W. GombrowÍcze 

Stejně jako má řeč své jazyky, svá slova, má i tělo svá gesta, své údy. Ajsou to právě 

gesta, která svou schopností nechávat promlouvat tělo či naopak umlčovat to, co říká 

řeč, získávají svou pozici někde "mezi". Jejich síla je subverzivní: spočívá 

v nemožnosti jejich zvýznamnění, jejich uzavření signifIkantem, v nemožnosti 

uspokojivého propojení jejich intence (tedy toho, co bylo "před nimi") a efektu. 

Berou na sebe performativní sílu řeči, jsou však příliš vzdálená slovům, aby věrně 

reprezentovala jejich význam. Jsou vždy fragmentem, nelze je scelit, sama si však 

vytváří vlastní autonomní celky. Gesta spojují tělo a řeč; jejich prostor je prostorem 

trhliny, kudy uniká smysl a na jehož okraji se usazuje smyslnost. Proto se vymykají 

interpretaci: vyklouzávají ze "smysluplného" celku, dráždí a provokují, vyrušují svou 

ustavičnou přítomností, která staví vŠe kolem do vlastního světla. 

Důvodem, proč začínáme s pátráním po gestech u Dostojevského, je právě 

ono ustavičné vyrušování četby, které nám jejich přítomnost dopřává. Subverzivní 

gesta nacházíme u Dostojevského výhradně ve společenském prostředí, tedy 

v prostoru, kde vládne salónní kód. Gesta se objevují během šokujících scén 

společenské provokace, prostřednictvím ztřeštěných kousků či skandálu. Postavy, 

které svým jednáním tento skandál vyvolávají, jsou lidé "posedlí", lidé, ve kterých 

prodlévá běs. Tím nabývají na jisté okrajovosti, ale současně na jedinečnosti a 

vyvolenosti. 

Při bližším pohledu na "vyšinutá" a pro daný kontext absurdní gesta to skoro 

vypadá, jako by si byl Dostojevskij dobře vědom jejich subverzivního potenciálu, a 

vpouštěl je na scénu jen tehdy, když značně kontrastují s očekávaným a sama sebe 

deklasují svou společenskou vyšinutostí. Přestože mají pro veškeré dění radikální 

důsledky, zůstávají jaksi na okraji. Dostojevskij legitimizuje postavy podivínů, které 

tyto ztřeštěné kousky vyvádějí, samotné kousky však zůstávají pod nánosem jejich 

charakteru. Podstatné však je, že už v Dostojevského Běsech nabývají gesta svou 

excesivní existencí na živelnosti a unikají jak kontrole postav, tak vypravěče. 

Autonomii a živelnost gesta oproštěného od svého "média" (ne nositele), 

které je hybnou silou jednání, ukáží až texty Witolda Gombrowicze. Ten našel 

tajemnou řeč těchto gest, řeč, která patří tělu. Nezměrná škála gest, které nám 
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Gombrowiczovo dílo odkrývá, má nmoho podob. Stejně jako tělo, ke kterému patří, 

mají moc uniknout Formě, což nejen že "komplikuje interpretaci", ale spíše ji 

rozrušuje, protože je to právě Forma, kdo udává stabilitu smyslu. Posedlost, jíž jsme 

svědky už v Dostojevského Běsech, zde nabývá zcela civilní podoby, je téměř 

všudypřítonmá a dokonale nakažlivá. A ať už je to posedlost "projektem", jako je 

tomu např. v Gombrowiczově Pornografii, či nespoutaná rozkoš ze ztřeštěného 

jednání v jeho povídkách, jsou to právě tato gesta, která udávají rytmus díla a 

strhávají veškeré dění do své moci. 

Zdá se, že subverzivní gesta jsou podvratná právě svou tělesnou povahou, 

svým vlastním kódem, který uniká jakémukoliv zvýznanmění či konceptualizaci. 

Přes veškerou inspirativnost myšlení Michaila M. Bachtina a jeho pojetí 

karnevalizace se zdá, že asociální a potrhlé akty vybuchující třeba v Běsech se 

zapojením do ambivalentního "karnevalového třeštění" značně zplošťují. Dostávají 

tak totiž stabilní místo v kulturních dějinách smíchu, jsou jejich logickým 

pokračováním a jejich smysl neukazuje na "jiné", ale na "jisté". 

Do karnevalového diskurzu vkládá živel subverze až Julia Kristeva tím, že 

Bachtinův pojem ambivalence rozšiřuje o asociální sílu "popírání".41 A ačkoli se o 

subverzivních gestech v groteskním karnevalovém (a literárním) světě explicitně 

nezmiňuje, necháváme se jejími závěry o povaze gesta jako takového inspirovat. 

Posedlost a vyvolenost Běsů 

V letech 1865 až 1875, aniž by o sobě navzájem věděli, pracovalo několik velkých amchistů 

na svých pekelných strojích. A co je na tom úžasné: nezávisle na sobě nastavili jejich hodiny 

na přesně tutéž hodinu, a o čtyřicet let později explodovaly v západní Evropě spisy 

Dostojevského, Rimbauda a Lautrémonta v téže době. Abychom byli přesnější, můžeme 

z celého Dostojevského díla vyjmout místo, které bylo skutečně zveřejněno teprve okolo 

roku 1915: Stavroginova zpověď z Běsů. Tato kapitola, která je nejbližší třetímu zpěvu 

z Chants de Maldoror, obsahuje ospravedlnění zla, které vyznačuje jisté momenty 

surrealismu silněji, než se to podařilo kterémukoli z jeho dnešních mluvčích.42 

41 ,,Karnevalový diskurz rozbijí pravidla jazyka cenzurovaného gramatikou a sémantikou, a tímto 
pohybem se zároveň stává určitým sociálním a politickým popíráním: nejde o ekvivalenci, ale o 
identitu zpochybnění oficiálního jazykového kódu a zpochybnění oficiálního zákona." (Julie Kristeva: 
Řeč gest, in: Slovo, dialog, román, Praha 1999, s. 8) 
42 Walter Benjamin: O surrealismu, in: Agesilaus Santander, Praha 1998, s. 137. 
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Přes veškerou povahovou nejednoznačnost a dynamičnost hrdinů 

Dostojevského Běsů43 je zřejmé, že ze všech postav románu prodlévá běs 

nejvýrazněji v postavě Stavrogina. Ústřední postava románu je již od začátku 

charakterizována značně ambivalentně: ,,[ ... ] krasavec jako na obrázku, ale zároveň 

taky jakoby odporný". Nikolaj Stavrogin, "nečinný intelektuální terorista",44 jehož 

charakter je ohniskem protikladů, vytváří svými veškerými činy v kontextu 

Dostojevského díla jakýsi prototyp. Je skutečným rebelem, bez přestání někoho 

mučí, trápí a ponižuje, je však patrné, že celé to násilnické jednání ("zvířecky klidné 

zabíjení") je do značné míry autodestruktivní. Tak se alespoň jeví důsledky jeho 

činů, jako je znásilnění čtrnáctileté Matrjoši či sňatek s idiotkou Lebj adkino vou, 

který v sobě navíc obsahuje silnou ambivalenci vztahu "člověka posedlého běsy" 

(Stavrogina) k "idiotovi" (Lebjadkinová). Sám Stavrogin tento běs charakterizuje 

s kousavou sebeironií jako "maličký, odporný, krtičnatý d'asík, který má rýmu". Již 

v této charakteristice je silně přítomna karnevalizace Dostojevského obrazů. 45 

Podstatné je, jak je v Dostojevského románu samotná existence běsu 

nahlížena. Běs je zde ekvivalentem posedlosti, jež má v jednání hrdinů obrovský 

tvůrčí potenciál: je formující (a spolu s Gombrowiczem můžeme říci i deformující) 

silou a můžeme sledovat, jak se postupně autonomizuje. Co je však pro jakékoli 

úvahy o této posedlosti určující, je skutečnost, že ve světě Dostojevského Běsů je 

v této posedlosti spatřována vyvolenost. "Neoddělitelná spjatost cesty boží a 

démonovy",46 cesty mudrce a šílence vede celým dílem Dostojevského a jsou to 

právě lidé posedlí běsy (zločinci, vrazi, pomatenci), z jejichž okrajové pozice (ať už 

sociální či mentální) vyrůstá centrum dění. Dostojevskij ukazuje jejich utrpení, ale 

současně a především - vyvolenost. Tento postoj je též patrný v líčení postav, které 

jsou jejich antipody, "šedými eminencemi", jako je třeba Petr Verchovenskij, jehož 

průměrnost ("zlatý střed: ani chytrý, ani hloupý, dost netalentovaný") nabývá 

43 Fedor Michajlovič Dostojevskij: Běsi, Praha 1996. 
44 Tak nazývá Stavrogina Renate Lachmanu ve své studii o románu Petrohrad A. Bělého. "Je 
podobný Apollonovi a přitom má obličej jako žába, socha a nedochůdče." (Renate Lachmanu: 
Intertextualitajako konstituce smyslu, in: Memoria Fantastica, Praha 2002, s. 72) 
45 Analýzu karnevalového cítění světa a nepřímého vlivu menippské satiry na Dostojevského dílo 
provedl důsledně M. M. Bachtin. Z jeho závěrů si bereme především jeho interpretaci skandálu jako 
spiritus movens jednání Dostojevského hrdinů. Nebudeme se pokoušet jeho závěry parafrázovat, 
půjde nám spíš o navázání tam, kde se Bachtin zastavil, tedy u románu Běsi: "Například v Běsech je 
všechen život, do něhož vnikli běsové, zobrazován jako karnevalové podsvětí. Celým románem 
hluboce prostupuje téma ustavičných vzestupů a pádů a téma samozvanectví [ ... ]" (Michail M. 
Bachtin: Dostojevskij umělec, Praha 1971, s. 242) 
46 Tomáš Vítek: Cesta běsů, in: Běsi, s. 768. 
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v kontrastu s "vyvolenými" značně odtažité podoby, a není náhodou, že právě Fed'ka 

Kriminálník jej nazývá "prašivou vŠí".47 I v jeho vzhlížení k Stavroginovi se jasně 

ukazuje přiznaná hierarchie mezi postavami románu: "Neznám nikoho kromě vás. 

Jste vůdce, jste slunce a já jsem váš červíček. [ ... ] Bez vás nejsem ničím. Bez vás 

jsem sláb jako moucha, myšlenka pod sklem, Kolumbus bez Ameriky.'A8 

Skandál jako společenská apokalypsa 

Hybnou silou Dostojevského románu jsou mezní situace, situace "na prahu" Gak říká 

M. Bachtin, "na prahu života a smrti, lži a pravdy, rozumu a šílenství"), ve které se 

aktéři ocitají, či kterou naopak - což je častější případ - svou přítomností vyvolávají. 

Bachtin mluví o skandálních a katastrofických scénách, které mají tak podstatný 

význam takřka ve všech Dostojevského dílech, v duchu své koncepce karnevalového 

cítění světa: při těchto scénách odehrávajících se výhradně v početné společnosti, při 

oslavách či v salónech "praskají (nebo aspoň třebas jen na chvilku povolují) ,shnilé 

provazy' oficiálních i individuálních lží a lidské duše se objevují ve své pravé 

podobě, hrozné jako duše v podsvětí, či zas naopak krásné a čisté. Lidé se nám na 

chvíli ukazují vyvázáni z obvyklých životních podmínek jako na karnevalovém 

prostranství nebo v podsvětí a do popředí vystupuje jiný - mnohem podstatnější -

smysl jejich existence a jejich vzájemných vztahů.,,49 O jakém ,jiném smyslu 

existence" to Bachtin mluví? A je vůbec třeba spojovat je s toposem karnevalového 

prostranství či podsvětí? Domníváme se, že smysl, který během skandálu vystupuje 

do popředí, je dalek významů - je spíše smyslností, podvratným gestem. 

Podzemí lidského nitra je rezervoár, který vybuchuje v excesech skandálů ( ... ).50 

Tyto skandální situace nachází Bachtin hlavně v románu Idiot, jehož hlavní postava 

kníže Myškin představuje naprostý nesoulad se "strukturou skandálu" (Bachtin). 

Bachtin v této souvislosti mluví o patosu osobnosti, který se díky takovému skandálu 

47 "Ano, to je přesné, lidský střed, lidská obyčejnost, to jsou stavební prvky, jejichž zbytnělá 
méněcennost učinila z Verchovenského monstrum." (Tomáš Vítek: Cesta běsů, s. 764) 
48 Dostojevskij: Běsi, s. 434. 
49 Bachtín: Dostojevskuj umělec, s. 199 (zvýraznil T. 1) 
50 Tomáš Glanc: Všežravý text o bezpředmětné svobodě, in: F. M. Dostojevskij: Zápisky z podzemí, 
Praha 1998, s. 6. 
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ukazuje. Je však otázkou, co tento patos znamená. V Bachtinově interpretaci se jeví 

skandál jako vyvrcholení či dokonce "výbuch" společenskou morálkou 

potlačovaných vášní. 51 Odezvu této teze spatřujeme např. v reakci Stěpana 

Trofimoviče, jenž se právě dozvěděl o zrušení nevolnictví. "Shnilé provazy" 

společenské lži, o kterých Bachtin mluví, zde však nepraskají, ale naopak se spíše 

napínají, protože zdánlivě spontánní gesto se ukazuje jako nemotorně vykalkulované 

a teatrální. 

Když baron definitivně potvrdil úplnou věrohodnost prvních zvěstí o velké reformě, které 

právě začaly kolovat, Stěpan Trofimovič to pojednou nevydržel a vykřikl hurá! A udělal 

dokonce rukou jakési gesto naznačující nadšenÍ. Vykřikl nepříliš hlasitě, a dokonce 

elegantně, ba snad si předem umínil, že bude nadšený, a gestu se schválně před zrcadlem půl 

hodíny před čajem naučil; ale něco se mu při tom asi nepovedlo, takže si baron dovolil 

malinké pousmání, třebaže ihned neobyčejně zdvořile vpletl do hovoru frázi o všeobecném a 

patřičném pohnutí všech ruských srdcí při této velké události. Pak brzy odjel a na odchodu 

nezapomněl podat dva prsty Stěpanu Trofimovičovi. Když se Varvara Petrovna vrátila do 

salónu, mlčela zpočátku asi tři minuty, tváříc se, jako by na stole něco hledala; pojednou však 

se obrátila k Stěpanu Trofimovičovi a bledá, s blýskajícíma se očima, procedila šeptem skrze 

zuby: "To vám nikdy nezapomenu! ,,52 

V situaci, kdy úmyslem Varvary Petrovny bylo vystavit svého přítele TrofllTIoviče na 

odiv a ukázat tak petrohradskému baronovi, s kým že se to vlastně stýká, se podobný 

pokřik jeví jako vrchol trapnosti. Společenské fiasko dosahující rozměrů jakési 

salónní apokalypsy je zde opravdu způsobeno jak absurditou přítomné chvíle -

jakoby dle hesla, jímž je tak často interpretováno chování Švejka či Josefa K.: 

"absurdností proti absurdnosti" -, tak směšností činu, jehož provedení je již dopředu 

zbaveno jakéhokoli osvobozujícího momentu. Spontánnost přijde na řadu teprve po 

dalším skandálu s literáty, ve chvíli, kdy je společnost vzdálena a Stěpan Trofimovič 

je zbaven salónních pout: 

"Odjeli jsme jako připitomělí," vypravoval Stěpan Trofimovič, ,já nebyl schopen kloudné 

myšlenky, a jak se pamatuji, breptal jsem pořád do rachotu vagonů: 

Riki-tik, to je křik, 

51 Bachtin: Dostojevskij umělec, s. 199. 
52 Dostojevskij: Běsi, s. 17. 
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to je křik, riki-tik -

a čertví co ještě, až do samé Moskvy ( ... )"53 

Je to právě tento moment, kdy se řeč zbavuje reprezentace a míří k podvratnému 

gestu, jehož jsme později svědky ve Stavroginově jednání. 

Vůle k absurditě 

"Víte, proč jste se tenkrát tak hanebně a podle oženil? Právě proto, že v tomto případě hanba a 

nesmyslnost dosahovaly až geniality! Ó, vy nechodíte po okraji propasti, ale směle letíte střemhlav 

dolů. Ženil jste se z vášně pro mučednictví, z vášně pro výčitky svědomí, z mravní chlípnosti. Bylo to 

vzrušní nervů ... Výzva zdravému rozumu byla přespříliš lákavá! Stavrogin a ošklivá, slabomyslná, 

žebrácká, chromá žena! Když jste kousl gubernátora do ucha, cítil jste taky rozkoš? Cítil? Vy 

lajdácký, ničemný panský synku, cítil?,,54 

K domněnce, že jde ještě o něco jiného, než je "vyvázání z obvyklých 

životních podmínek" (Bachtin) vede několik "skandálních" situací, jejichž původcem 

je vždy Stavrogin - protože je to právě on, kdo v Běsech funguje jako ohnisko 

skandálů - a které se ne náhodou vždy týkají těla. Scénou, kde se se vší vehemencí 

zjevuje podvratné gesto, je tento groteskní výjev ze společnosti: 

Jedna z nejváženějších hlav našeho klubu, Petr Pavlovič Gaganov, člověk letitý, a dokonce 

zasloužilý, měl nevinný zvyk, že ke každému slovu kurážně dodával: "Ne, já se za nos vodit 

nedám!" No tak co na tom! Ale když jednou v klubu, při projednávání nějaké ožehavé 

záležitosti, pronesl tento aforismus k hloučku klubovních návštěvníků, který se kolem něho 

seskupil - a byli to lidé velmi vážení -, přistoupil náhle Nikolaj Vsevolodovič, který stál 

stranou sám a k němuž se nikdo neobracel, k Petrovi Pavlovičovi, chytil ho nenadále, ale 

pevně dvěma prsty za nos a táhl ho dva tři kroky za sebou sálem. Zlost na pana Gaganova 

nemohl mít žádnou. Bylo možno předpokládat, že je to pouhý školácký kousek, ovšem 

docela neodpustitelný; a přece potom vypravovali, že byl při tom skoro zádumčivý, ,jako by 

se byl zbláznil", ale na to si vzpomněli až dlouho potom, když o tom uvažovali. V prvním 

hněvu si všichni zapamatovali až druhý okamžik, kdy už Stavrogin viděl jistě všechno 

53 Ibid, s. 27. 
54 Ibid, s. 267. 
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v pravém světle a nejenže nebyl zmaten, ale naopak se usmíval zlou veselostí, "bez nejmenší 

známky lítosti". Nastal ohromný rozruch, obklopili hO.55 

Druhou scénou - o to komičtější, že měla být původně "zahlazením" předešlého 

skandálu - je pokus I vana Osipoviče celou výtržnost s nosem urovnat: 

"Řekněte, co vás ponouká k takovým nevázaným kouskům přesahujícím všechny konvence a 

meze? Co znamenají takové kousky, prováděné jakoby v horečce?" 

Nicolas poslouchal mrzutě a netrpělivé. Náhle jako by jeho pohledem kmitlo něco 

lstivého a výsměšného. 

"Řeknu vám, pro mne a za mne, co mě ponouká," řekl nevrle, ohlédl se a pak se 

naklonil k uchu Ivana Osipoviče. Dobře vychovaný Aljoša Těljatnikov poodstoupil ještě o tři 

kroky k oknu a plukovník schovaný za Hlasem zakašlal. Ubohý Ivan Osipovič spěšně a 

důvěřivě k němu naklonil ucho; byl krajně zvědav. A tu se stalo něco zhola nemožného, ale 

naproti tomu v jednom směru i velmi jasného. Stařeček najednou ucítil, že Nicolas, místo aby 

mu zašeptal nějaké zajímavé tajnosti, najednou chytil do zubů a sevřel jimi dost silně horní 

část jeho ucha. Zachvěl se a dech se mu zataji1. 56 

To, čeho jsme zde svědky, nazývá nejlépe sám Dostojevského vypravěč: "šelma 

náhle vystrčila drápy". Jednání hrdiny, až doposud souznícího s okolím ("ukazoval 

se ve společnosti a s bezvadnou pozorností plnil veškerou naši gubernskou etiketu"), 

se náhle proměňuje ve zbrklé, alespoň zdánlivě nemotivované a vyšinuté gesto. 57 

Stavroginovo tahání za nos můžeme pochopitelně vnímat jako pomstu za 

Gaganovovu nesmyslně opakovanou :frázi ("Ne, já se za nos vodit nedám!,,)58 či 

v duchu "karnevalového třeštění". Bachtin v této souvislosti mluví o ozvěně 

karnevalového "cupování oběti",59 tedy ambivalentního trhání těla na kousky. 

Vzhledem k Stavroginově osobnosti nás však vede úvaha o jeho "nemotivovaném" 

jednání k ještě jiným zdrojům. Stavroginovo gesto je naprosto vědomé, není 

ojedinělé a není pouhou společenskou provokací (ta je však v těchto gestech 

55 Ibid, s. 47-48. 
56 Ibid, s. 52-53. 
57 Vypravěčovo uvedení tohoto gesta vyznívá vzhledem k významu, který v Běsech má, dost ironicky: 
"Náš princ najednou vyvedl zčista jasna různým osobám dva tři nehorázně drzé kousky. Hlavní 
přitom bylo právě to, že ty drzosti byly naprosto neslýchané, úplně neobvyklé, zcela jiné než ony, 
které se občas příházívají, zcela ničemné a klukovské, a provedl je čert ví proč, docela bez důvodu." 
(Ibid, s. 47) 
58 Nabízí se zde však také interpretace ve smyslu realizace metafory jako útoku na její vyprázdněnost. 
Performativní síla řeči, která se z otřepané fráze ztratila, se stává opět silou ve své přeměně v gesto. 
59 Bachtin: Dostojevskij umělec, s. 222. 
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potenciálně přítomna vždy), ani jen ambivalentním projevem karnevalového třeštění; 

takové gesto je realizací "vůle k absurditě". 60 

Dvakrát dvě jsou čtyři - ale to je podle mého názoru prostě drzost. Dvakrát dvě jsou čtyři se 

drze roztahuje, stojí člověku v cestě, ruce má v bok a plivá na něj. Připouštím, že dvakrát dvě 

jsou čtyři je výborná věc, ale když už mám všechno chválit, tak dvakrát dvě je pět taky někdy 

není špatné.61 

Nesmiřitelný hlas ozývající se v Zápiscích z podzemí je hlasem volajícím po 

svobodě62 a svobodné vůli, hlasem vzpoury a provokace. Radikální dikce jdoucí 

napříč celou knihou činí ze Zápisků jakýsi manifest iracionálna: 

Ale pro pána krále, co je mi po zákonech přírody a matematiky, když se mi z jistého důvodu 

ty zákony a dvakrát dvě jsou čtyři nelíbí? Samozřejmě, hlavou zeď neprorazím, leda bych 

měl dost síly ji prorazit, ale nesmířím se s ní pouze z toho důvodu, že jsem narazil na 

kamennou zeď a nemám dost síly. 63 

"Lavinovitá a hektická řeč" (Glanc), kterou zde mluvčí pronáší, je rozvratným 

(verbálním) gestem, jazykem, který se vrhá na vše kolem, ale především sám na 

sebe.64 I přes tuto rozvratnost řeči útočící na sebe samu je však patrné, co se 

v Zápiscích manifestuje: nespoutaná vůle, vlastní fantazie a nárok na zlo. To ostatně 

platí i pro Dostojevského Běsy: "Neboť Stavrogin je surrealistou avant la lettre. 

Nikdo nepochopil jako on, jak nic netušící je mínění šosáků, že dobro je sice při vší 

mužné ctnosti toho, kdo ho koná, inspirováno Bohem; zlo však pochází cele z naší 

spontaneity, v něm jsme samostatné a výlučně na sebe nastavené bytosti. [ ... ] 

Dostojevského Bůh nestvořil jen nebe a zemi a člověka a zvíře, ale i sprostotu, 

60 O záměrné absurditě mluví i František DrY.ie ve svém eseji o humoru Dostojevského: "Stavrogin se 
nechce vysmívat hlupákům. Chce zrovnoprávnit íracionalitu v sobě samém, chce realizovat možnost 
proto, že je možná. Neváhá se oženit se slabomyslnou a chromou dívkou nejen z masochismu, ale též 
proto, že v daném společenském kontextu je to zcela absurdní." (František Dryje: Dostojevskij a 
humor, in: Surrealismus není umění, Praha 2005, s. 221) 
61 F. M. Dostojevskij: Zápisky z podzemí, in: Neobyčejné příhody, Praha 1986, s. 240. 
62 T. Glanc pojmenovává tuto svobodu výstižně jako "extrémní model svobody, která se obrací proti 
svému nositeli". Hrdína ZápisU/, který se pro ni zuby nehty pere, "se tak stává obětí její rozvratné 
síly". (Glanc: ibid, s. 7-8) 
63 Dostojevskij: Zápisky z podzemí, s. 225. 
64 "Ale přece máte pravdu, je to skutečně sprosté a nechutné. A nejnechutnější na tom je, že se vám 
začínám omlouvat. A ještě nechutnější tato má poznámka. Ale už dost, nebo tomu nikdy nebude 
konce, jedno bude nechutnější než druhé." (Ibid, s. 258) 
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pomstu, krutost.,,65 Touha realizovat za každou cenu jakýkoliv čin je onou vůlí 

k absurditě, která Stavrogina vrhá na nosy a uši ctihodných pánů. Stavrogin není 

anarchistou, alespoň ne v tom smyslu, jak společnost nazývá ty, kteří ruší její klid. 

Tato gesta uskutečňuje jednak proto, aby - jak to říká Dostojevskij jinde v Zápiscích 

- "do vší té pozitivnosti a moudrosti přimísil zkázonosný živel své fantazie" a jednak 

proto, že takové gesto je projevem nepochopitelného těla, "neboť myšlenky mého 

těla jsou jiné než ty, které patří mně. ,,66 

Svá vlastní, svobodná a nespoutaná vůle, vlastní, třebas ten nejdivočejší vrtoch, vlastní 

fantazie, vydrážděná někdy třebas až k šílenství - to je ta opominutá, ta nejhodnotnější 

hodnota, která se nedá zařadit do žádné stupnice a která všechny systémy a teorie rozbíjí 

napadrť. ( ... ) Člověku je třeba jedině samostatného chtění, stůj ho ta samostatnost co stůj a 

přiveď ho kam přiveď. Nu a chtít se může všelicos ... 67 

"Samostatné chtění" je však pochopitelně v rozporu s racionálním řádem, který je 

zde se vší naivností, a přesto s jistou dávkou sebeironie deklasován: 68 

Ale vážně, kdyby jednou věda skutečně objevila formuli vystihující všechno naše chtění a 

vrtochy, tj. z čeho vznikají, podle jakých zákonů probíhají, jak se šíří, kam v tom kterém 

případě směřují a podobně, tedy skutečný matematický vzorec - potom by člověk asi přestal 

chtít, ale co říkám asi, jistě by přestal chtít. Co by z toho měl, chtít podle tabulky?69 

V duchu svého zatvrzelého "podzemního" teoretizování, silně připomínajícího 

Gombrowiczovo neúnavné teoretizování o Formě napříč celým vlastním dílem, se 

Dostojevskij odhodlaně pouští i do věcné argumentace proti racionálnu. Podzemní 

hlas, který zde mluví, jako by se ozýval právě v jednání hrdiny Běsů: 

65 Benjamin: O Surrealismu, s. 135-136. 
66 Barthes: Le plaisir du texte, s. 27. Ve své knize Požitek z textu se Barthes nejednou zmiňuje o "vůli 
k rozkoši", která se svou akcentací těla v textu takřka dotýká této "vůle k absurditě". Rozkoš 
jednajícího těla je i Stavroginovým principem, což ostatně odhaluje i Šatov v Běsech: "Je to pravda, že 
jste ujišťoval, že neznáte rozdílu v kráse mezi nějakým zvířecím vilným excesem a hrdinským činem, 
třebas i obětováním života pro lidstvo? Je to pravda, že jste v obou pólech shledal shodnou krásu, 
stejnou rozkoš?" (Dostojevskij: Běsi, s. 267) 
67 Dostojevskij: Běsi, s. 233-234. 
68 V této souvislosti mluví F. Dryje dokonce o "zcela nesmiřitelném útoku proti racionalismu 
pozitivistického schématu". (Dryje: Dostojevskij a humor, s. 221) 
69 Dostojevskij: Zápisky z podzemí, s. 234. 
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Podívejte se, prosím: rozum je, pánové, nesporně krásná věc, ale je to jen rozum a uspokojuje 

jen rozumovou schopnost člověka, kdežto chtění je projevem celé živé bytosti, totiž celé 

lidské bytosti s rozumem i s každým zasvrběním.7o 

A je to právě toto absolutizující chtění, které stojí za fantasmatickou choreografií 

Gombrowiczovy Pornografie, ve které se hrdina Witold snaží za každou cenu 

propojit dvě cizí těla, spáchat jimi hřích, který sám vymyslel a který jej posedl 

natolik, že skutečnost kolem přizpůsobuje pouze a jen této "choreografické" vizi: 

"Jenže když je člověk vzrušený, miluje své vzrušení, vzrušuje se jím, a všechno 

ostatní už pro něho neznamená život.,,71 Obhajoba této touhy, kterou je posedlý i 

Witoldův společník Fryderyk, je poněkud lapidárnější: 

Je nám třeba odvahy a tvrdošíjnosti, protože musíme potichu stát na svém, i kdyby to 

vypadalo jako smilná sviňárna. Sviňárna přestane být sviňámou, jakmile na ní trváme! 72 

Subverzivní charakter gesta 

Řeč dospívá ke svému druhému prahu a opět se stává gestem: postojem, který má sice 

charakter znaku, avšak neoznačuje nic jiného než bezmoc řeči a spolu s ní i závazek k řeči. 73 

Gesta, která uskutečňují tuto vůli k absurditě, mají zřetelně subverzivní 

charakter. V oddílu své studie o sémiotice, nazvaném Řeč gest, jenž už svým 

samotným názvem naznačuje autonomii "gestuální praxe", mluví Julia Kristeva o 

gestu jako o "primordiálním aktu označování nebo spíše [ ... ] procesu, v němž se 

označování rodí, dříve než je zafixováno ve slově [ ... ]". 74 Gesto se ukazuje jako 

pohyb vytvářející svůj vlastní prostor s vlastními pravidly, jako autonomní dění 

unikající signifikaci, která v ní přesto klíčí: "Indikativní gest075 - nebo gesto vůbec -

70 Ibid, s. 235. 
71 Witold Gombrowicz: Pornografie, Praha 1997, s. 69. 
72 Ibid, s. 126. 
73 Miroslav Petříček: Gesto čili o řeči, in: Znaky každodennosti čili krátké řeči téměř o ničem, Praha 
1993, s. 42. 
74 Kristeva: Řeč gest, s. 36. 
75 Jistou souvislost s "indikativním gestem", o kterém mluví Kristeva, muzeme spatřovat i v 
Barthesově četbě fotografie a její "deiktické řeči": ,,Fotografie je pokaždé na konci tohoto gesta; říká: 
toto, to je to, takto! Avšak nic jiného; fotografický snímek nelze přetvořit (vyslovit) filosoficky, je 
zcela přeplněn nahodilostí, jejíž je průhlednou a lehkou obálkou" (Barthes: Světlá komora, s. 13). 
Barthesova deiktická řeč je jednou z podob sblížení řeči a těla; proměňuje řeč v gesto. 

26 



se zdá být primordiálním náznakem označujícího procesu (signifiance), aniž by bylo 

signifikací.76 A bezpochyby právě tato vlastnost gestuální praxe, totiž vlastnost být 

samotným prostorem, v němž klíčí signifIkace, z gesta činí privilegovanou oblast 

náboženství, posvátných tanců, rituálů."n 

Každé gesto je událost - dalo by se dokonce říci drama - samo o sobě. 78 

V gestuální praxi spatřuje Kristeva subverzivní element, protože do "studia 

gestuality spojené se studiem psaní jako hledání původu řeči nebo spíše určité pre

verbální symboličnosti" se dostává jakýsi "před-smysl", tedy smysl, který je nesen 

jinými zákonitostmi než kód verbální. 79 Taková je tedy povaha gesta a jeho vlastního 

řádu, proto uniká pojmenování a zvýznamnění. "SpecifIcký statut smyslu gesta 

spočívá v tom, že je produkcí smyslu, a přesto se mu nikdy nepodaří ustálit se 

v produktu označovaného.,,8o Gesto se řeč může pokusit uchopit a zprostředkovat, 

nemůže je však ani nahradit, ani vysvětlit. "Slova blednou, ztrácejí se za gesty," říká 

Antonin Artaud ve svých Listech o jazyku. 81 

Vedle kultury slova existuje totiž i kultura vytvářená gesty. Na světě jsou ještě i jiné jazyky 

nežli náš západní, který obírá skutečnost o její bohatství, vysouší každou myšlenku a ideje 

nám prezentuje ve stavu nehybnosti, neschopen rozhýbat celý systém přirozených analogií, 

jak to dělají jazyky orientální. 82 

Tam, kde spatřuje Artaud propast mezi kulturou gesta a kulturou slova, která "obírá 

skutečnost o její bohatství", tam se Miroslav Petříček zamýšlí nad "mezní" 

situovaností gesta a dochází k podobnému závěru jako Kristeva: 

Co je však onen práh, který dělí řeč od nerozlišeného souznění s celkem a v celku, a je tedy 

vlastním počátkem řeči? Gesto. Gesto, které je ještě tělem, a přece již rudímentárním 

76 O vztahu signifikace a gesta rovněž V. Descombes: "Žádná gestikulace, žádný výraz tváře, žádná 
vokalizace nejsou samy s to zavést protiklad ano a ne, přítomnosti a nepřítomnosti, který je kořenem 
každého systému označování." (Vincent Descombes: Stejné ajiné, Praha 1995, s. 100) 
77 Kristeva: Řeč gest, s. 37. 
78 Benjamin: Franz Kafka, s. 802. 
79 Kristeva: Řeč gest, s. 42. Řeč gest, o které Kristeva mluví, má svou odlišností od jazykového znaku 
velmi blízko k hudbě. I v ní nachází specifický charakter, který zpochybňuje všeobecnou platnost 
znaku a smyslu: "Neboť i když je hudba systémem diferencí, není systémem znaků." (Kristeva: Řeč 
gest, s. 41) 
80 Ibid, s. 42. 
81 Antonin Artaud: Listy o jazyku, in: Divadlo ajeho dvojenec, 1994, s. 12l. 
82 Ibid, s. 122-123. 
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znakem; které je ještě pokračováním původního pohybu, jímž je nesen celý náš život, a přece 

již tento pohyb ruší, neboť v gestu příroda jako by ztuhla a stala se něčím jiným. 83 

Gesto jako únik ze zajetí Formy 

Lidská bytost, ve svém základě lehkovážná, podobná zvířenému prachu, nesnáší žádné 

spoutání, a spoutá-li se sama, začne za chvíli pouty cloumat jako šílená a rozmetá zeď, okovy 

i sebe samu do všech světových stran.84 

Tam, kde u Dostojevského sledujeme náhlý vpád "jiného", groteskního a 

subverzivního živlu, který rozvrací nejen svět, který mu dal vzniknout, ale také jeho 

uspokojivou interpretaci, tam se v Gombrowiczových textech odehrává "vypuštění 

zvířete", jak to autor sám nazývá v románu Pornografie. Celé Gombrowiczovo dílo 

je plné ztřeštěných gest, protože jsou to právě tato gesta, která mají moc uniknout 

Formě. V povídce Panenství posedne hrdinku Alici ("bytost, jejímž důvodem 

existence Je vábit"), vyrůstající v příjemně sterilním prostředí rodiny 

penzionovaného majora, neznámá touha po "něčem temném", která může být 

uspokojena jen zakousnutím se do ohryzané zvířecí kosti na smetišti. Impulsem 

(počátkem této touhy) je herda do zad, kterou jí kamenem uštědří nějaký usmrkanec: 

"Kámen mi po šeptal, po šeptal mým zádům, že tam za zdí je něco... a já to něco 

sním, ohlodám v té kosti, tedy ohlodáme to spolu, Pavle, ty se mnou, já s tebou, 

musím to udělat, musím ( ... ),,85 Tato touha přichází opět náhle, zbrkle. A není 

náhodou, že zrovna ve věku, kdy má nezralost a mládí zajmout Forma v podobě 

jejího snoubence. Úder do zad tak přivádí hrdinku k "temnému nenazvanému živlu", 

jehož nepoznané proudy ji vábí a který snoubence děsí, protože on už je ve své 

zralosti uvězněn. Toto vábení temné krásy, něčeho "nízkého" a "ošklivého" 

unikajícího Formě, je podstatným rysem Gombrowiczova světa: 86 fascinace a 

83 Petříček: Gesto čili o řeči, s. 41. 
84 Franz Kafka: Při stavbě čínské zdi, in: Povídky II (Popis jednoho zápasu a jiné texty z podlsta/osti), 
Praha 2003, s. 238. 
85 Witold Gombrowicz: Panenství, in: Bakakaj, Praha 2004, s. 123. 
86 A stejně tak "podzemního světa" Dostojevského: "Oddával jsem se neřestem osaměle, potají, 
v noci, bázlivě a špinavě, se studem, který mě nikdy neopouštěl a v nejhnusnějších chvílích se 
stupňoval až v kletbu. Už tenkrát jsem nosil ve své duši podzemí. Hromě jsem se bál, aby mě někdo 
neviděl, nepotkal, nepomal. Chodil jsem do nejzapadlejších špeluněk." (Dostojevskij: Zápisky z 
podzemí, s. 250) 
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vzrušení společenskou spodinou, "kult děvečky a chasníka", anonymní existence 

"chámu". 

Na rozdíl od Dostojevského próz, ve kterých se subverzivní gesta objevují 

zřídkakdy (což jim ale v ničem neubírá na intenzitě a důležitosti), v Gombrowiczově 

díle určuje gesto pohyb dění (dění smyslu?), vyznačuje "únikovou linii" (Deleuze), 

prozrazuje všude číhající Formu. Lépe je snad nahlédneme z Gombrowiczovy 

odpovědi na to, proč Fryderyk na konci románu Pornografie zavraždí mladíka 

Skuziaka: 

Zabije ho úplně stejně, jako když vhodíme kousek masa do polévky. Aby polévka byla 

chutnější. Chce si okořenit polévku zamordovaným mladíkem, potřebuje poznat chuť mladé 

smrti. Jedná jako režisér, to ostatně chce od samého začátku, chce dospět k novým 

"skutečnostem", k nové kráse a okouzlení tím, že sestavuje lidi, kombinuje mladé se starými, 

je to druh Kolumba, který nehledá Ameriku, ale novou skutečnost a novou poezii. 87 

Touha a posedlost, to jsou esence jednání Gombrowiczových hrdinů jeho 

raných povídek, románů i divadelních her a stejně jako v díle Dostojevského, mají i 

zde nesmírný tvůrčí potenciál. Stojí totiž za fantasmatickou choreografií tvůrce (ať 

už postav či vypravěče), která se zmocňuje Formou zajaté reality, přetváří ji. 

Neboť ta obecná, objektivní skutečnost (říkal jsem si), to není žádná skutečnost. Opravdová 

skutečnost, to je ta vlastní, ta soukromá.88 

V Gombrowiczově Pornogrqfii a Kosmu, ve kterých je tato choreografie jedním z 

ústředních témat, by se snad dalo dokonce mluvit o "projektu". Jakkoliv 

vykalkulovaný a promyšlený je projekt, který napadá "zralou" a obecně odkývanou 

realitu ("Mám určitý nápad ... na scénář ... filmový scénář ... ale některé scény jsou 

poněkud riskantní, vyžadují propracování, je nutno experimentovat s živým 

materiálem. ") 89, uskutečňuje se často střemhlav, zbrkle, v závratných a rozpustilých 

gestech. Pohyb, který vyvolá, si neklade požadavek na porozumění; jeho 

ospravedlnění - může-li být o něčem takovém vůbec řeč - je v samotné rozhodnosti, 

odhodlání, které gesto vede. 

87 Witold Gombrowicz: Testament, s. 60. 
88 Ibid, s. 33. 
89 Gombrowicz: Pornografie, s. 108 
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Prostřednictvím díla jsem utvářel sám sebe. Nejprve udeřím, a teprve pak se dozvím, jaký 

jsem.90 

Gombrowicz tak nejrůznějšími prostředky - a může to být neutuchající smích, 

provokativní perverze či ostrá a do všech stran bijící kritika, což je zde ve své 

rozvratnosti to samé - bojuje s přízrakem ,,reality", přetváří ji a podmaňuje. 91 Stejně 

tak Fryderyk, Witoldův spiklenec v Pornografii, násilně (protože nepřirozeně) 

sestavuje "živé divadlo, které vychází od herců", kombinuje dvě mladá těla v 

sestavách, která jsou dokonce i pro podváděného snoubence "eroticky geniální": 

Vrhli se na zem ... ale ne tak, jak by se vrhnout měli. A hned vstali - a zase nepřirozeně. A 

odešli - také nepřirozeně ... Co je to? Co to znamená? To se takhle nedělá! 92 

"Živé divadlo", které Fryderyk z těl Heňky a Karla vytváří, ve své umělosti dokonale 

podrývá mýtus přirozenosti, má moc proměnit samu realitu i její chápání. Vytváří 

trhlinu, které není a ani nemá být rozuměno, která je "pouze" znervózňující a 

fascinující. Rozkoš z ní se zmocňuje i samotného choreografa: "Ptáte se mě, jaký 

mám plán? Nemám žádný plán. Jdu po linii napětí, rozumíte mi?,,93 V těchto 

realizovaných fantasmatech Gombrowiczových románů jako by se ozýval jazyk 

divadla, který proklamuje Artaud ve svém manifestu Divadlo a krutost: jazyk, který 

je "uprostřed mezi gestem a myšlenkou": 

Právě zde přichází ke slovu, mimo auditivní jazyk zvuků, vizuální jazyk předmětů, pohybů, 

postojů, gest, avšak pod podmínkou, že se prodlouží jejich smysl, jejich fyziognomie, jejich 

seskupení až do znaků tak, že se z nich vytvoří jistý druh abecedy. 94 

90 Gombrowicz: Testament, s. 67. 
91 Vedle relativně promyšlené "fantasmatické choreografie" jsme však u Gombrowicze též svědky 
naprosto spontánních a "obscénních" gest, kterých se dopouští právě "chasník" Karel, tedy postava z 
"nedeformované" společenské spodiny: "Ta baba prala prádlo v rybníce, a když nás spatřila, otočila se 
k nám a upřela na nás vytřeštěný pohled - baba už v letech, podsaditá a prsatá, dost odporná, tlustě 
žluklá a špinavě stará s malýma očkama. Prohlížela si nás s dřevěnou plácačkou v ruce. Karel se od 
nás odtrhl a šel k babě, jako by jí chtěl něco říct. A najednou jí vyhrnul sukni. Zasvítila bělost jejího 
podbřišku a černá skvrna chloupků! Vřískla. Výrostek k tomu přidal neslušné gesto a uskočil - vracel 
se po trávě k nám, jako by se nic nestalo, a navztekaná baba po něm mrskla nějakou nadávkou." 
(Gombrowicz: Pornografie, s. 46) 
92 Ibid, s. 129. 
93 Ibid, s. 111. 
94 Artaud: Listy o jazyku, s. 101. 
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A právě tuto fYziognomii spatřuje podváděný milenec v tělech, která vytváří 

dokonale nepochopitelné znaky: 

"Budete mi věřit, že jsem si na základě tohoto vzorečku, který jsme spolu viděli, v duchu 

rekonstruoval všechno, co je mezi nimi možné, celek jejich obcování. To je tak ... eroticky 

geniální, že nechápu, jak na to přišli! Je to jako ze sna! Kdo to vymyslel? On, nebo ona? 

Jestliže ona, pak je to umělkyně! ,,95 

Spolu s těmito gesty vystupuje do popředí řeč těla. Stejně jako má prostor 

verbální řeči své jazyky, má i řeč těla svá gesta, kterými se vyjadřuje. Gesta vytváří 

autonomní kód: ,,[ ... ] jeho štíhlost a ohebnost se najednou vzedmuly na tom humnu 

těsně vedle prken a bidel, a ona mu odpověděla stejně: štíhlostí a ohebností.,,96 Těla 

Heňky a Karla v Pornografii jsou tvárnou hmotou, objektem choreografovy touhy po 

jejich propojení. Řeč jejich těl (ať už jde o vytouženou vidinu choreografa či 

skutečné pohyby aktérů) zůstává jediným důkazem a nadějí, protože jejich jednání se 

této touze pouze vzdaluje: "Ticho jejich těl bylo absolutní. ,,97 

Gombrowiczovo soustředěné pozorování těla (jeho řeči) je nezbytnou 

součástí jeho úsilí najít a rozpoznat Formu. Je to právě tělo, které je nadáno silou se 

této Formě vzepřít či z jejího zajetí jednoduše vyklouznout, stejně jako se může stát 

její snadnou kořistí, prostorem jejích deformujících signálů, vnucených gest, které jej 

uvězňují. Nejednou se tak v Gombrowiczových textech stává tělo bezvládnou 

loutkou, jejíž pohyb udává Forma. Ke krajní podobě tohoto uvěznění těla dochází 

v momentu, kdy jakýkoli pohyb přestává být pohybem masa a kostí a stává se jen 

"chováním", tedy jakýmsi zmechanizovaným a šablonovitým jednáním: 

Přinesli mu čaj, vypil ho, ale na talířku mu zbyl kousek cukru - a tak natáhl ruku, aby jej 

zvedl k ústťun - ale možná že mu ten pohyb začal připadat málo zdůvodnitelný, proto ruku 

stáhl - jenže stažení ruky bylo ještě méně zdůvodnitelné - a tak ruku natáhl znovu a cukr 

snědl - jenže už ho nesnědl pro potěšení, nýbrž jen proto, aby se správně zachoval. .. k cukru, 

nebo k nám?.. a protože chtěl tento dojem zaretušovat, zakašlal, a aby své zakašlání 

zdůvodnil, vytáhl kapesník, jenže už se neodvážil vysmrkat - jen pohnul nohou. Zdá se, že 

pohyb nohou mu způsobil další komplikace, a tak zcela ztichl a znehybněl. Toto zvláštní 

chování (on se totiž vlastně jen "choval", ustavičně "se choval") vzbudilo už tenkrát, kdy 

95 Gombrowicz: Pornografie, s. 131. 
96 Ibid, S. 40. 
97 Ibid. s. 41. 
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jsme se viděli poprvé, mou zvědavost a já se v následujících měsících s tím člověkem 

sblíŽil.98 

Romány Pornografie i Ferdydurke jsou ztřeštěným tancem těchto uvězněných těl. 

Formou zajaté tělo žije v neustálém strachu z toho, aby zpod jeho "fasády" 

neproniklo něco, co Formě uniká. Ustavičný strach z vpádu "něčeho jiného", 

"číhající mnohoznačnosti", jak to Gombrowicz sám v Pornografii nazývá, je ovšem 

také strachem Formou spoutané řeči: "Fryderyk zdvořile konverzoval s paní Marií -

mluvil snad, jen aby řeč nestála, proto, aby neřekl něco jiného?,,99 Toto ,jiné" je vůči 

Formě něčím cizím, rozvratným: chaosem. 100 

V extrémní podobě je tento svár mezi Formou a explozí "něčeho jiného" 

vylíčen v jedné epizodě na začátku Pornografie. Lidé se scházejí na mši v kostele a 

vše je, zdá se, jak má být. Dokonce i "číhající mnohoznačnost zmizela - jako kdyby 

ruka silnější než my navrátila bohoslužbě její řád." 101 Ničím nerušená bohoslužba je 

však nahlodávána průhledností Fryderykovy (pokrytecké) modlitby: ,,[ ... ] že to 

nepředstírá, ale že se doopravdy ,modlí' - v tom smyslu, že nechce oklamat jen 

ostatní, ale i sám sebe. ,Modlí se' kvůli ostatním a kvůli sobě, ale jeho modlitba je 

jen paravánem, který zakrývá nekonečno jeho nemodlení... byl to tedy akt 

odstředivý, ,excentrický', který vedl z tohoto kostela ven, do bezmezných prostor 

naprosté ne-víry - popírající v samém jádru.,,102 V tuto chvíli Gombrowicz vpustí na 

scénu něco, co jakékoli přímé pojmenování umlčuje už jen z toho důvodu, že 

samotná scéna mizí: 

Ale - co že se to vlastně stalo? Vlastně - nic, vlastně se stalo to, že čísi ruka odebrala té mši 

veškerý její obsah - ( ... ) a mše zvadla v děsivé impotenci ... bezmocně visela dolů ( ... ) Ono 

zbavení obsahu bylo vraždou spáchanou na okraji, mimo nás, mimo mši, a pachatelem byl 

nehlasný vražedný komentář člověka, který stál stranou a pozoroval. 103 

98 Ibid, s. 12. 
99 Ibid. s. 21. 
100 Nutné potýkání se s chaosem dobře vystihují Deleuze s Guattarim: ,,[ ... ] zápas s chaosem je pouze 
nástrojem hlubšího zápasu s míněním, poněvadž mínění je zdrojem veškerého lidského neštěstí. Věda 
se obrací proti mínění, které ji vnucuje religiózní náklonnost k jednotě či sjednocování" (Deleuze -
Guattari: Co je filosofie?, s. 180). Je patrné, že to, co zde Deleuze s Guattarim nazývají ,,míněním", je 
jednou z podob Gombrowiczova úhlavního nepřítele: Formy. 
101 Ibid, s. 2l. 
102 Ibid. s. 22. 
103 Ibid. s. 22. 
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Komu patří ruka provádějící toto desémantizující gesto? Čí Je vraždící hlas 

pronášející "tu zabíjející glosu", která vrhá žitou skutečnost do prázdnoty? 

Usmrcující promluva může být stejně tak hlasem svědka, který prozrazuje smysl mše 

a tím němou existenci posvátného (tomuto jazyku se vzpouzející) zabíjí, cynickým 

hlasem, který svým výsměchem celou tuto událost neguje; může jít o falešnou 

modlitbu Fryderykovy "ne-víry", desakralizující a vyprazdňující celou mši, stejně 

jako může jít o vpád "jiného" čili gesta, které uniká kontrole samotného vypravěče. 

Jak rozumět takovým místům? Nespočívá jejich síla právě v nemožnosti jasně jim 

porozumět? Jako by celá pasáž získávala ironicky smysl tím, že její smysl uniká. 

V jakém okamžiku se v tomto bludišti řádu, v tomto labyrintu jasnosti vytratil smysl, při 

jakém obratu si rozumové vyvozování povšimne, že přestalo ,,mít přehled", že na jeho místě 

pokračovalo, postupovalo, docházelo k závěrům něco, co je mu v každém ohledu podobné, 

v čem se domnívalo rozpoznávat sebe sama, až do chvíle, kdy procitne a objeví tohoto 

cizince, jenž zaujal jeho místo? 104 

Skutečnost, kterou tento "nehlasný vražedný komentář" probudil, je syrovým 

stavem věcí zbavených svých forem, "skutečností in crudo", jak říká sám 

Gombrowicz. Modlící se lidé se rázem proměnili v "žluklé chámské držky, nyní 

zbavené jakéhokoli posvěcujícího stylu a naservírované v syrovém stavu jako 

flákota. Už to nebyl ,lid' [ ... J, byli to tvorové takoví, jací... takoví, jací byli ... a 

jejich špíně byla odebrána milost.,,105 

Pronikání do nahé skutečnosti skrze toto podvratné gesto se děje náhlým 

pohybem, jenž vyškubává formám jejich kořist a odkazuje je k osamocenému 

hemžení - k existenci "bez obsahu". V tu chvíli se z lidí stávají "karikatury, kterým 

byl odebrán vzor, a proto už nebyly karikaturou "něčeho", nýbrž existovaly samy o 

sobě, obnaženy jako zadek!,,106 

Skutečnost zbavující se svých forem je děsivá. Obnažena není jen absurdita 

jednání těl zajatých Formou, ale především závratná hlubina této beztvarosti: 

Kostel přestal být kostelem. Vtrhl do něj prostor, ale prostor již kosmický, a to už se dokonce 

neodehrávalo na Zemi, protože Země se proměnila v planetu visící ve vesmíru ( ... ) Nebyli 

jsme tedy už v kostele, v té vesnici ani na Zemi, nýbrž - v souladu se skutečností, ano, 

104 Maurice Blanchot: Literatura a právo na smrt, in: Česká literatura 52, 2004, Č. 2. 
105 G b . P rfi om rOWlCZ: ornogra ze, s. 23. 
106 Ibid, s. 23. 
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v souladu s pravdou - někde v kosmu, viseli jsme tam s našimi svícemi a naší září, a někde 

tam v nekonečnu jsme sami se sebou a mezi sebou vyváděli ty podivné věci - jako opice, 

které by se šklebily v prázdnotě. Bylo to takové opičí šklebení kdesi v galaxii, lidská 

provokace v temnotách, podivné pohyby v propasti, ksichtění se v nekonečnu. 107 

Zdá se, jako by tu svého vrcholu dosáhla nejen podvratnost onoho Gediného) gesta 

("nehlasný vražedný komentář"), ale dokonce i sama možnost sdělení. Kam by ještě 

mohlo pokračovat dál za temnotu, propast a nekonečno? Paradoxní je (což je ovšem 

zcela v duchu Gombrowiczovy milované kontradikce), že radikální mez, která 

vyznačuje děsivou "skutečnost in crudo", je současně vytouženým únikem z Formy, 

krajinou těla a jeho gest. 

Další polohou této bezforemné skutečnosti je podobně jako ve scéně z kostela 

v Pornografii osamocené hemžení forem - jejich existence "bez obsahu" - v románu 

Trans-Atlantik. Zde se však vyprázdnění Formy neodehrává tolik ve vylíčených 

obrazech, jako spíš v samotném psanL l08 Jedním z hlavních motivů románu je 

podobně jako ve Ferdydurke boj o syna v duchu Gombrowiczovy obhajoby 

nezralosti a nezacelenosti. Ten se poprvé odehraje mezi hédonistickým lovcem 

chlapců Putem a konzervativním hrdinovým rodákem, otcem dobývaného syna 

Tomášem v podobě souboje na pistole, kterým však něco chybí: náboje. Jsme tak 

svědky zběsilé střelby z prázdných hlavní, která se v perverzní symetrii spojuje 

s další ztřeštěnou epizodou: honem na zajíce bez zajíce. V této chvíli vstupuje se vší 

razancí na scénu prázdno, které se zmocňuje veškerého dění a prokousává se i 

k samotnému psaní: "Když jsme ustupovali stranou, zvolal Baron: ,Palte! Palte!' Ale 

jeho křik je Prázdný, neboť i hlavně jsou prázdné." Toto ,,nebot'" v sobě totiž skrývá 

past. Past psaní, jež se zbavuje svého sdělení a odsuzuje slova k bezcílnému kroužení 

bez obsahu, jehož jsme svědky napříč celým románem: 

Zábava vře, houpačky lítají, kolotoče se točí kolem dokolečka a lidé chodí a chodí, chodí a 

chodí, chodí a chodí od houpaček ke kolotoči a zase od kolotoče k houpačkám. Kolotoče 

se točí. Houpačky lítají. A lidé chodí. 109 

107 Ibid, s. 23-24. 
108 O formě bez obsahu mluví i Deleuze s Guattarim v souvislosti s Kafkovým dílem: "Slavná místa 
Procesu (a také Kárného tábora a Čínské zdi) představují zákon jako čistou formu, prázdnou a bez 
obsahu, jejíž předmět zůstává nepoznatelný. Zákon se tedy může vypovídat jen v rozsudku a rozsudek 
může být pochopen jen skrze trest. Nikdo nezná vnitřek zákona." (Deleuze - Guattari: Kafka. Za 
menšinovou literaturu, s. 80) 
109 Witold Gombrowicz: Trans-Atlantik, Praha 2007, s. 60. 
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"Nebot'" rovněž stvrzuje Gombrowiczovu posedlost paralelou (v Evropě zuří 

nesmyslná válka, v Buenos Aires střílejí pistole naprázdno), symetrií (otec 

představuje "Otčinu", syn "Synčinu") a absurdní logikou (Puto svým sváděním 

pošpinil čest mladého Ignáce, Ignáce proto musí vlastní otec zabít), zároveň ale 

těmto paralelám bere jejich "k čemu", vyprazdňuje je tak, že se dají zaplnit čímkoliv. 

Z paralel se tak stávají prázdné formy putující celým Gombrowiczovým dílem. To je 

ovšem přiznané prokletí celé autorovy poetiky, která rozbíjí Formu, aby jí byla 

Formou vzápětí zase spoutána: "Je jasné, že rozporuplnost tkvěla v samé povaze 

mého úsilí, moje díla vyvracející formu přece současně formu vytvářela ... ,,110 

Podstatné však je, že Gombrowicz se s pouhým "vyprázdněním" nespokojí, chopí se 

naopak tohoto Prázdna a píše dál: "V tu chvíli mě jalo Zděšení, avšak zcela Prázdné. 

Byl to neuvěřitelně divný pocit, neděsí mě sám Strach, ale Prázdnota toho strachu. 

Už to není sám strach, ale Strach z nedostatku Strachu."lll Jinými slovy: 

Gombrowicz Prázdno netematizuje, ale píše. 

Šmírování a znásilňování skutečnosti 

Jiní si libují spíš ve vnitřním monologu. Já ne. Já radši řežu. 112 

Překvapivý a náhlý způsob, jakým se v Gombrowiczově světě zjevují lidé, 

obrazy a věci, by se dal nazvat jako "imaginární exploze": ,,[ ... ] až konečně mi 

v tom prázdném domě explodoval Fryderyk. ,,113 Ta - podobně jako gesta - přichází 

bez ohlášenÍ. Tak v momentu, kdy se panu Witoldovi, hrdinovi románu Pornografie, 

spojí v kostele "tenhle krk a tamten krk", jejichž erotická kombinace mu v hlavě 

přímo vybouchne, začíná "šmírování" směřující k realizaci hrdinova fantasmatu 

(touha po spojení těl Karla a Heňky). Imaginární exploze vypouští na scénu 

fantasma, které se zmocňuje jak reality, tak svého prostředníka. Toto šmírování není 

110 Gombrowicz: Testament, s. 67. 
III Gombrowicz: Trans-Atlantik, s. 117. 
112 Henri Michaux: Jak trávím čas, in: H. Michaux: Prostor uvnitř, s. 49. 
113 Gombrowicz: Pornografie, s. 48. Podobně je tomu i ve světě Dostojevského Běstl: "Bylo nemožné 
je uklidnit, aspoň v tu chvíli, a - náhle konečná katastrofa padla jako bomba do shromáždění a 
explodovala právě v jeho středu - třetí přednášeč, onen maniak, který v zákulisí neustále mával 
rukama, vyběhl náhle na scénu." (Dostojevskij: Běsi, s. 503) 
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jen odhalením skrytých pohybů a vztahů odehrávajících se pod povrchem Formy, ale 

především světatvorbou, "vypuštěním zvířete". 

Bylo by v každém případě zbytečné hledat za fantasmatem pravdu pravdivější, než je ono 

samo, jejímž by bylo jakýmsi zamotaným znakem ( ... ) Je třeba nechat fantasmata rozehrát na 

hranici těl; proti tělům, neboť se na ně nalepují a promítají se na ně, ale také protože se jich 

dotýkají, rozřezávají je, rozdělují je na části, regionalizují je a multiplikují jejich povrchy 

( ... ) a nechat je tančit jejich tance, rozehrát jejich gesta, jakožto "extra-bytí".ll4 

Názorným příkladem podvratného voyeurství, které se snaží odhalit a hlavně 

přistihnout Formu ve chvíli nepozornosti, je epizoda z románu Ferdydurke, v níž se 

vypravěč a současně hlavní hrdina "zamiluje" do postavy "moderní gymnazistky" 

Zuty. Hrdina je opět posedlý Formou: dívčiným "moderním stylem", tenisovými 

lýtky a "mládím". On sám ale vězí ve světě infanti1ity,115 takže je pro něj její 

elegantní a povýšený styl nedobytný. Co si tedy počít s Gejí) autoritářskou Formou, 

která nedá hrdinovi spát? Pošpinit ji: "Stejně jako jsem zbabral kompot a proměnil 

ho v prostopášnou kašičku, mohl jsem zničit i modernost gymnazistky tím, že do ní 

přimíchám cizí, heterogenní prvky. Hurá na moderní styl, na krásu moderní 

gymnazistky! Ale tiše, tiše ... ,.116 V kapitole nazvané Šmírování a další pronikání do 

modernosti tak přichází na řadu šmírování, které má nejen odhalit Formu ve chvíli 

nepozornosti (tedy když se "neprojevuje", "nedává navenek"), ale současně ji zprznit 

a rozvrátit drzostí, se kterou je šmírování vykonáváno: 

Jak prznit na dištanc její moderní styl? Jak ji nadobro vtáhnout do okruhu mé činnosti? ( ... ) 

Pamatoval jsem si, jak jsem nečekaně vešel do pokoje a zastal gymnazistku ve velmi 

stylizované pozici s prachovkou u nohy - ano, jenže na druhé straně ji sám fakt, že je 

šmírována, už trochu pošpinil, neboť jestliže šmírujeme krásku ošklivě, něco z našeho zraku 

na ní ulpívá. ll7 

Šmírování se u Gombrowicze objevuje jako subverzivní akt obracející se 

proti Formě, ale současně proti samotnému choreografovi (v případě Pornografie) či 

114 Michel Foucault: Theatrum philosophicum, in: Myšlení vnějšku, Praha 2003, s. 93. 
115 Na začátku knihy Ferdydurke ("groteskní[ho] podobenství o deformaci," jak román nazývá sám 
autor) přepadá hrdinu, který se zrovna dává do psaní, Forma ztělesněná pedantským kantorem 
Pimkem. Ten mu ,,nasazuje zadničku", stahuje ho do infantilnosti, uvězňuje ve formách školáčka. Po 
zbytek románu jsme svědky neutuchající snahy se z této (a jakékoli jiné) Formy vymanit, utéct jí. 
116 Gombrowicz: Ferdydurke, s. 148. 
117 Ibid, s. 150. 

36 



voyerovi (ve Ferdydurke), který ji odhalil a touží narušit. Je formujícím a současně 

deformujícím pohybem, který šmír áko vi, řečeno s Gombrowiczem, "nasazuJe 

držku": usvědčuje šmírování z toho, co "skutečně" je, dává mu jméno, zavírá do 

"vězení Formy". Jinak řečeno: ten, který si tu pohrává se šmírováním, nad ním ztrácí 

kontrolu a ocitá se v jeho zajetíYs 

Muka - vězet až po uši v moderní gymnazistce. A nikdy jsem ji ani jedinkrát nepřistihl při 

nedodržení moderního stylu, nikde žádná mezera, kterou bych se mohl dostat na svobodu, 

vzít roha! ( ... ) Není divu, že já, utýrán idealistickým mládím, jsem byl tohoto idealistického 

mládí lačný jako sysel. Ale ona mě nechtěla! Nasazovala mi držku! A každým dnem horší! 

( ... ) Držka se zatím stávala čím dál tím příšemější, a čím byla příšemější, tím více se 

Mládková s dcerou konsolidovaly v moderním stylu a tím příšemější držku mi nasazovaly. 

Styl, ten nástroj tyranie! Buď proklet! 119 

Vzpoura proti Formou zajaté realitě však pokračuje. Šmírování, vedené 

touhou po hrdinově "projektu", nutně přerůstá v zásah. Ten je oním tvůrčím gestem 

vzpoury, přeměňujícím - a podvratným: 

Teprve když jsem se dal do sólového tance - teprve potom se mé myšlenky změnily v tělo a 

staly se činem, jímž pořádně zesměšnily všechno kolem a ovanuly to špatným vkusem. 

Tančil jsem - a tanec bez partnera v prázdnotě a tichu se blížil šílenství, jež mi vzalo všechnu 

odvahu. Když jsem Mládkovům obtančil ručníky, pyžama, krémy, postele a nástroje, rychle 

jsem odešel a zavřel za sebou dveře. Zamořil jsem jim ten modemí interiér tancem! A dál, 

dál! Teď je na řadě pokoj gymnazistky, teď jdu tančit a zamořovat tam! 120 

Šílený tanec bez partnera, v prázdnotě a tichu cizího pokoje je dokonale 

nepatřičným útokem proti Formě. Tanec těla, které svými gesty odnímá předmětům 

formy a tím je usvědčuje z jejich nicotnosti, zamořuje prostor, rozhýbává jej a mění 

jeho skupenství. Místo něj dosazuje svůj vlastní prostor, ,,kde klíčí signif:tkace" 

(Kristeva), prostor těla, které myslí činem. A tento zamořující tanec ve spojení se 

šmírováním dává opět zahlédnout skutečnost zbavenou Formy. Tak hrdina, aby si 

"zošklivil studentku", utrhává mouše křídla a tuto zmrzačenou trpíCÍ mouchu 

118 Není divu, že Gombrowicz sám sebe prezentuje jako šaška, tvůrce paradoxu, který se na zběsilém 
úprku před Formou, stal jejím básníkem. Důkladným rozbíjením Formy (a stylu) nespěje k ničemu 
menšímu než k jejímu vytvoření. Neustálá snaha o odstup od ní jej cele pohlcuje a staví svět do jejiho 
světla. 
119 Ibid, s. 139-141. 
120 Ibid, s. 157, podtrhl T. J. 
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nechává bzučet v Zutině pokoji: "Studentka tu mouchu nevydrží - předpokládá můj 

hrdina -, protože bolest, nemoc, hrůzy světa se nehodí k jejímu modernímu stylu, ke 

stylu dobyvatelskému, optimistickému, ke stylu mládí a modernosti. ,,121 

Upírala pozorný pohled do prostoru, jako by se zrakem pokoušela odhalit smysl nebezpečí i 

jeho podobu, spatřit konečně tvar té hrůzy a konkrétně pochopit, co se proti ní chystá. 

Nevěděla, že nebezpečí nemá ani tvar, ani smysl - jedině nesmysl, beztvárnost a bezpráví, 

kalný kloktající živel beze stylu ohrožoval její moderní podobu - a to bylo vše. 122 

Obdobu tohoto zásahu najdeme v Gombrowiczově posledním románu 

Kosmos. 123 Vypravěč a současně hlavní aktér Witold se při svém pobytu (který je 

rovněž útěkem - tentokrát od rodiny) v zapadlém penzionu setkává s podivnými 

znaky: nedaleko v keři visí na drátu pověšený vrabec, na zahradě se na niti houpe 

kousek dřívka, pohozená rezavá oj se stává šipkou ukazující do pokoje služebné 

Kataši, jejíž "povych1íplý ret" nějak podivně koresponduje s "ústečky" vytoužené 

Leny. Tyto pro ostatní nesouvislé části se začínají díky Witoldově perverzně 

fantastické logice skládat dohromady, realita kolem něj začíná "nabobtnávat" a on, 

posedlý svým temným projektem, do ní začíná zasahovat a (opět) podřizovat vše, co 

mu přijde do cesty, své fantasmatické choreografii. Witold uškrtí a pověsí kočku. 

Proč? "Visela jako vrabec, jako klacík, šla do počtu.,,124 V tomto okamžiku se 

asociace začínají ještě více množit a sám hrdina (vypravěč) se stává jejich součástí. 

Tak se Witold po nálezu oběšeného Ludvíka (manžel zbožňované Leny) rozhodne 

sloučit všechny prvky dohromady, strčí viselci prst do úst, čímž dává celé té podivné 

konstelaci svůj vlastní systém: 

Jak to řeknu? Teď to začínalo být obtížné. Já jsem ho nepověsil. Nepověsil, ale po tom prstu 

v ústech byl ten oběšenec také můj ... Ale současně hluboké uspokojení, že se nakonec "ústa" 

sloučila s "věšením". To já jsem je sloučil! Konečně. Jako kdybych splnil svou povinnost. A 

teď budu muset pověsit Lenu. ( ... ) Vrabec visí. Klacík visí. Kočka visela (dokud ji 

nezakopali). Ludvík visí. Pověsit. Já jsem byl věšení. 125 

121 Gombrowicz: Testament, s. 62. 
122 lbid, s. 176. 
123 Witold Gombrowicz: Kosmos, Praha 2007. 
124 lbid, s. 59. 
125 lbid, s. 146. 
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Posedlost svým vlastním jednáním a "rozkoš z činu", která stojí za celým příběhem 

Kosmu, se ale podobně jako tomu bylo v Pornografii, Ferdydurke či 

v Dostojevského Zápiscích začíná tvůrci celé té podivné konstelace - a dalo by se 

říci řádu (ačkoliv jde o řád navýsost groteskní a podvratný: řád-neřád) - vymykat 

kontrole. Z gesta, které vypadalo jako pouhá rozvernost, se stává rituál (přestože 

značně ironizovaný). Erotické gesto, při kterém strčil Witold prsty do úst oběšeného 

Ludvíka, čímž se spojil s ústy Leninými (do kterých touží stále plivnout), se zbavuje 

svého smyslu ve chvíli, kdy je opakováno na páterovi, tedy postavě zcela vzdálené 

Witoldově konstelaci: 

Prudce jsem do něho strčil, až se zapotácel. V okamžiku, kdy jsem do něj strkal, jsem se 

ulekl - co já to vyvádím?! Výstřednost, výstřelek! Ztropí křik! Nuže neztropil. Moje ruka 

narazila na takovou nešťastnou pasivitu, že jsem se okamžitě uklidnil. Zastavil se a nedíval se 

na mne. Stáli jsme. Viděl jsem dobře jeho výraz. I ústa. Zvedl jsem ruku. Chtěl jsem mu strčit 

prst do úst. Ale měl zaťaté zuby. Levou rukou jsem ho uchopil za podbradek, otevřel jsem 

mu ústa, strčil do nich prst. Vyndal jsem prst a utíral si ho kapesníkem. ( ... ) To, že jsem strčil 

páterovi prst do úst, mi udělalo dobře, ale přece jen (napadlo mne) je něco jiného strčit prst 

do úst mrtvole a strčit ho do úst někomu živému, a bylo to, jako kdybych své fantazmagorie 

uvedl do reálného světa. 126 

A právě tento vyprázdněný a smyslu zbavený rituál představuje Gombrowiczův 

pohyb psaní: od rozpoutání forem přes jejich rozbití až k jejich znovuvytvoření a 

spoutání jím vytvořené skutečnosti. 

Pronásledování a kontaminace ztřeštěností 

Podstatným rysem Gombrowiczovy gestuální praxe (šmírování, 

fantasmatická choreografie, zasahování) je její odhodlanost vedoucí až k jisté 

setrvačnosti. Vůle k absurditě a posedlost, která vrhá v Běsech Stavrogina do 

skandálů, vytváří v Gombrowiczově světě jakýsi mechanismus perpetuum mobile: 

gestuální pohyb živící se sám sebou. Jakmile se jednou gesto na scéně objeví, nelze 

je zkrotit. To se ukazuje výrazně v jeho raných povídkách, kde ztřeštěné gesto rýsuje 

126 Ibid, s. 148. 
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fabuli celého příběhu, stává se de facto hrdinou. Jakýkoliv kontakt s postavou, která 

je cele v zajetí tohoto gesta, je pro okolí pochopitelně osudný. 

Tak začne k zlosti dopálený hrdina povídky Tanečník advokáta 

Kraykowského,127 který byl zdánlivě bezvýznamně ponížen při předbíhání ve frontě 

v divadle, stíhat svou oběť, kterou postupně dohání k šílenství. Dělá to pochopitelně 

se vší elegancí a vynalézavostí tanečníka: předplatí Krajkowskému v cukrárně jeho 

oblíbené žloutkové řezy, platí za něj dokonce i na veřejných záchodcích a bez 

přestání snová plán, jak je dostat s jeho milenkou do postele. Na konci příběhu z toho 

- jak jinak - advokát Kraykowský zešílí. Tanečník advokáta Kraykowského je 

příběhem šílenství dohánějícího k šílenství. Podobné jednající a "formující" šílenství, 

rozpustile a nemilosrdně přetvářející svět, prostupuje celé Gombrowiczovo rané dílo. 

Stejně tak Dostojevského vypravěč příběhu Mokrý sníh ze Zápisků z podzemí 

se ve svém vyprávění Gehož je hlavní postavou) oddává obdobnému posedlému 

pronásledování, které je zapříčiněno nicotným veřejným ponížením. I on snová plán 

na pomstu proti důstojníkovi, který jej jednou v opilosti "pouze" odstrčil, zatímco 

hrdina si představoval ne tolik ponižující a o něco "literárnější srážku". 128 A podobně 

jako v Gombrowiczově Tanečníkovi i zde se mluví o "virtuozitě", se kterou má být 

pomsta provedena: 

Má zloba lety dokonce rostla a sílila. Nejdříve jsem potají o něm sháněl zprávy. Nebylo to 

snadné, protože jsem neměl žádné známé. Ale jednou, když jsem šel několik kroků za ním, 

jako bych byl k němu připoután, zavolal ho kdosi jménem, a tak jsem se dozvěděl, jak se 

jmenuje. Jindy jsem ho stopoval až do jeho bytu a za desetikopejku se dověděl od 

domovníka, kde bydlí, v kterém patře, zda sám nebo s někým atd. ( ... ) Taková věc se nedá 

udělat rázem, jen tak nazdařbůh, musí se provést virtuózně, a tedy pomalu. 129 

Pronásledováním ale Gombrowiczovi posedlí hrdinové nekončí. Gesto, které 

si podmaňuje okolní svět, je nakažlivé. Těla ocitající se v zajetí gest - v kontrastu se 

zajetím Formy - kontamirlUjí své okolí ztřeštěností. Formující šílenství Tanečníka 

má svérázné pokračování v povídce Antifilidor dítětem podšitý, ve které sledujeme 

vyšinutý souboj syntetika Filidora a analytika Antifilidora. Boj dvou principů se 

postupně zvrtává a vymaňuje ze své Formy, porušuje svá pravidla symetrie (vše 

127 Witold Gombrowicz: Tanečník advokáta Kraykowského, in: Bakakaj. 
128 Dostojevskij: Zápisky z podzemí, s. 250. 
129 Ibid, s. 252, 255. 
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v této povídce se děje zpočátku na jejím principu) a stává se nevázanou hrou, smrští 

komických gest a vyjádřením rozpustilé radosti z jednání. Cvrnkání do nosů, 

odhalování uší a nosních dírek (a s tím jejich zostuzení), analytický rozbor celého 

těla a dokonce i moči; veškerá pojmenování, které analytik provádí, mají podvratný 

charakter. Prozrazují princip, odhalují Formu. Syntetik Filidor se snaží naopak scelit 

to, co Antifilidor rozkládá. Příběh vrcholí soubojem, jenž názorně ukazuje 

subverzivní vyklouznutí z Formy: 

Jenže analytik náhle v jakémsi okamžiku s maximálnim úsilim tiše vypískl, zakňučel, 

nepatrně uhnul, odklonil hlaveň pistole od osy a znenadání vypálil do strany. Do čeho? Do 

malíčku paní profesorové Filidorové, která spolu s Florou Gente stála opodál. Byla to 

vpravdě mistrovská rána! Malíček upadl. Užaslá paní Filidorová zvedla ruku k ústům. A my 

sekundanti jsme se na chvíli přestali ovládat a vyrazili jsme výkřik obdivu. 130 

Místo, aby se oba soupeři oddávali svému "boji o princip", jeden z nich z této Formy 

souboje vystoupí, poruší dosavadní princip symetrie a vystřelí jinam. Druhý pak 

udělá samozřejmě to samé. Oba tak podlehnou svému ztřeštěnému jednání a 

postupně, přesnými střelami a po kouscích, rozstřílí své družky. Na celém spádu, 

závratné rychlosti a ztřeštěnosti, na kterých jejich jednání nabírá, je vidět ona sama 

sebou se živící posedlost: rozkoš z činu. 

Rozkoš z činu a podvratný smích 

Ztřeštěná gesta jako by ovládla i dvě hlavní hrdinky filmu Věry Chytilové 

Sedmikrásky.l3l Rozpustilé Marie si stejně jako mnozí Gombrowiczovi či 

Dostojevského hrdinové počínají skandálně a přitom nezávisle na jakékoli "struktuře 

skandálu" (Bachtin) a "bez přemýšlení o následcích svých činů" (Hanáková). Když 

130 Witold Gombrowicz: Filidor dítětem podšitý, in: Bakakaj, s. 215. 
l3l Věra Chytilová: Sedmikrásky, 1966. Inspirativnim vhledem do tohoto filmu stejně jako snímku 
Ester Krumbachové Vražda inženýra Čerta je text Petry Hanákové Hlasy z jiného světa: ženský 
prostor a jeho narušení muži v Sedmikráskách a Vraždě ing. Čerta. Tato studie provádí důslednou 
genderovou analýzu obou snimků prizmatem narativní a jazykové subverze. Přes veškerou 
inspirativnost tohoto textu se zdá, že pasáže, kam vstupuje "feminní" coby přívlastek a opozitum 
,,maskulinního", by zůstaly stejně přesvědčivé, i kdyby se tohoto přívlastku vzdaly. Konkrétně na 
místech, kde je řeč o "prostoru ženské touhy" a "ženském zneužití jazyka, jenž je odhalen jako 
nástroj sloužící mužům." (Petra Hanáková: Voices from Another World: Feminine Space and 
Masculine Intrusion in Sedmikrásky and Vražda ing. Čerta, in: East European Cinemas, New York -
London 2005, s. 63-77. 
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okradou spřátelenou záchodovou bábu o pár drobných, nedělají to proto, že by 

potřebovaly peníze, ani proto, aby jí ublížily. Nedělají to ani pro krádež samotnou (to 

by bylo jen amorální), nýbrž z touhy po činu, po realizaci gesta. Rozverné a obžerné 

koketování se staříky či finální scéna rozšlapání bohaté hostiny (stejně jako rámující 

válečné záběry střídající se s pohybem ocelového soukolí doprovázeným vojenskou 

hudbou) jsou zatíženy významy, které by mohly snadno vést k jakési ideologické či 

morální interpretaci. Tu ale úspěšně narušují scény, kdy si Marie strojí papírovou 

hostinu, nůžkami rozstřihávají okurku, párky a vajíčka nebo kdy se dokonce jen tak 

z radosti rozsekají na tancující kousky. V této chvíli, kdy je tělo s hravou násilností 

fragmentarizováno, dochází i k fragmentarizaci celého obrazu. 132 Zdá se, jako by tato 

gesta tvořila vlastní skutečnost, která uniká zvýznamnění a jakémukoliv 

racionálnímu řádu, protože jakmile se objeví pokus o interpretaci jejich počínání, je 

hned umlčen smíchem, který tato gesta doprovází. 

Myšlení skutečnost analyzuje, třídí a pořádá, zatímco smích zjevuje napětí, protiklady, 

nepřekonatelné či nesmyslné kontrasty, nepředpokládaná spojení. 133 

V jedné scéně se Marie octnou v krajině, kde si jich nikdo nevšímá: am 

zahradník, na kterého volají, ani cyklisti přejíždějící kolem. Svou stopu se snaží 

vyznačit pohazováním a vyplivováním kusů kukuřice na ulici, to už se ale děje v 

,jiném" časoprostoru. Tyto stopy jsou tak viditelné jen pro ně. Tento propad jinam -

do jiného kódu - lze nahlížet jako vyvázání se ze signifikantního řetězce, jako 

autonomizaci prostoru, který ztřeštěná gesta unikající zvýznamnění vytvořila. 

Opakované volání po příčině ("Proč?") na rozhoupané lodi je rozkolísáním samotné 

otázky a viditelným signálem toho, že žádné "proč" není. 

V Sedmikráskách je divák konfrontován s přemírou výstředností obrazů představujících 

ženský prostor touhy, radosti, rozrušující kreativity a s prostorem rozkoše - zkušenost, jež 

může být zároveň hrozivá i přijemná. 134 

Vzhledem k tomu, že ,,sedmikrásky rezignují na vytváření koherentního 

diegetického prostoru a času", 135 je tato nekoherence patrná i v jejich řeči, která je 

132 V této souvislosti klade Petra Hanáková zajímavou otázku, zda fragmentárnost narativu nějak 
souvisí s tím, že v centru vyprávění figurují coby hlavní hybatelé ženy. 
i33 Sylivie Richterová: Ticho a smích, Praha 1997, s. l3. 
134 Petra Hanáková: Voices from Another World, s. 67. 
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více než sdělením svobodnou hrou zbavující se logiky i smyslu. 136 Je to řeč plná 

rozpustilých tirád ("Mrtvý prd ví. "), zlomyslných hříček ("Jak je stará vaše stará?") a 

dětské umanutosti ("Já mám hlad na něco malého. "). Syntax i smysl jsou pokrouceny 

až do vymknutí ze svých vazeb. 

Já si budu říkat, co si budu chtít. Já budu mít třeba klavír. 

Marie se na začátku filmu rozhodnou stát se zkažené. Toto rozhodnutí je však 

už od počátku nahlodáno ironií: řeč ohlašující zkaženost je strnulá, šablonovitá a 

doprovázena skřípavými mechanickými pohyby porouchané panenky. Napříč filmem 

se celé odhodlání ironizuje tím, jak je stále opakováno a exponováno coby jediné 

vysvětlení veškerého jednání, a zkaženost je tak dokonale vyprázdňována. To samé 

se děje s veškerým "morálním" a "antirnorálním" poselstvím snímku: "My, prosím, 

voláme o pomoc. Protože jsme, prosím, zkažené." Dochází-li tedy ve filmu k nějaké 

katarzi, jež by způsobila návrat Marií do běžného kódu, je to katarze falešná, 

ironická a v samém základu prosáklá smíchem a ševelením, které opřádá rozpadající 

se řeč. 

Když budeme pracovat, tak budeme šťastné. Budeme šťastné a hodné, když budeme 

pracovité, a zase to bude krásné a šťastné ... 

Smích Sedmikrásek je obzvláště zlomyslný a pronikavý. Dere se skrz 

vyceněné zuby a zmocňuje se vysloveného. Jeho síla tkví v tom, jak se zmocňuje 

obrazů, řeči i jejich interpretace. Smích, který přerušuje řeč,137 je podstatným 

principem i Gombrowiczova románu Trans-Atlantik. V momentu, kdy se schyluje 

k otcovraždě, jež má rozetnutout dilema mezi "Synčinou" a "Otčinou", přichází na 

scénu všeobecný výbuch smíchu. 

Všichni vybuchli v smích! Předseda Pucek se smíchy stěží drží na nohou! A ti u zdi smíchy 

chroptí a slíny jim po bradě tekou, jíní se dusí, po dechu lapajíce. Tento se smíchy do klubka 

135 Ibid, s. 69. 
136 Srov. Hanáková: "Když Marie mluví, kompletně elírnínují smysl a logiku jazyka a nahrazují je 
svým smyslem pro absurditu a hořkou ironii. Sexistická rovina jazyka je zviditelněna, pak prolomena, 
převrácena a dezautomatizována." (lbid, s. 72) 
137 Srov. Richterová: "Stručně a jednoduše řečeno, je smích komunikací i krizí komunikace, rezignací 
na komunikaci i komunikaci in extremis." (Richterová: Ticho a smích, s. 93) 
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schoulil, onen se zakuckal, až mu smích teče z uší, tamten se na zem posadil, nohy před sebe 

natáhl a bučí a mečí a celý se třese ... 138 

Smích, který zachvátí všechny zúčastněné není jen překonáním dilematu a jeho 

Formy, nýbrž i podvratným živlem, který rozkládá celé vyprávění i to, co z něj 

zbylo. Prázdno, kterým jsou všechny bláznivé anekdoty románu prosyceny, je však 

příliš přecpané a nepomůže ani vtípek s "bumbuchovým" tancem svádění Syna a 

otroka, ani hrdinovo osvobození: "to vše se v Prázdnu nafouklo a bubnovalo jako 

prázdný buben." Tento srních rozesměje jen stěží. Jeho podvratnost tkví totiž v tom, 

že nerozveseluje, ale otřásá, a znovu se vrhá na vše, co už bylo napsáno. 

138 Gombrowicz: Trans-Atlantik, s. 159. 
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... ostatní tělo je určeno pro ozdoby 

Ornamentalizace řeči a těla v díle W. Gombrowicze a F. Kafky 

Přes veškerou autonomii a subverzi gesta je patrné, že v jeho základu stojí tělo, 

jehož je gesto jedním z projevů. To, co je zde nazýváno únikem smyslu a čím 

Gombrowicz bez ustání prolamuje vězení Formy, aby tak vyvstala jeho "vlastní 

skutečnost" alespoň na moment, než bude opět zformována a zacelena, má však u 

tohoto autora i jiné podoby. Vedle gesta stojí další živel, který je schopen Formě 

vyklouznout, a tímje řeč. To není dáno jen tím, že by svým stylovým bohatstvím a 

rozbfjenímjazykového tvaru mátla či obracela vniveč jasné významové směřování 

svého sdělení, ale rovněž tím, že řeč, která v Gombrowiczových textech nejednou 

vytváří vlastní dění nezávislé na příběhu či tématu, je řečí patřící stejně jako gesto 

tělu. 

Tato tělesná řeč, jež osvobozuje jazyk z pout reprezentace, je místem, kde se 

setkávají texty W. Gombrowicze s texty F. Kafky. Způsob, jakým nechává tuto řeč 

kolovat ve svých textech Kafka a pro jehož zachycení si bereme inspiraci 

z experimentace G. Deleuze a F. Guattariho, je však ještě radikálnější. Tělo i řeč 

coby zcela esenciální konstanty Gombrowiczova a Kafkova psaní vytváří něco, co 

zde metaforicky nazývám ornamentem. Jeho počátky se objevují už 

v Gombrowiczově oblíbené :fragmentarizaci a ironizaci těla, která stojí v základu 

jeho "ornamentálních" figur, nicméně vlastní pohyb ornamentu vyvstává naplno u 

Kafky. V historickém exkurzu do pojetí gotického, manýristického či secesního 

ornamentu se ukazuje podobně svůdná obtíž jaká stojí i v povaze gesta: jeho 

sémiotická neuchopitelnost. 

Více než samotná esence či "obsah" ornamentu je tak sledován spíše jeho 

subverzivní pohyb - ornamentalizace -, který nejen že má moc odkládat či 

rozpouštět ve svých záhybech smysl, ale rovněž zbavuje pomyslnou dominantu, 

jež ovíjí, centra, hierarchie i řádu a sám může zaujmout místo této dominanty. 

Bujení ornamentu navíc vždy osciluje mezi znakovou vyprázdněností danou 

opakováním či dekorativností a symbolickou zatížeností. Násilí, které je 

v ornamentu a jeho pohybu vždy potenciálně přítomno, nemá nic společného 

s tím, co zobrazuje, ale se sílou, která strhuje pozornost četby do jeho 

nerozlišitelné spleti. Na počátku úvah o povaze ornamentu a jeho souvislosti 
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s Kafkovým psaním stojí vedle jeho textů také myšlenky R. Barthese o fotografii a 

především o roli, kterou v nich hraje onen "zraňující detail": punctum. 

Ornamentalizace v psaní F. Kafky probíhá na více úrovních. Vpisování 

ornamentu do těla v povídce V kárném táboře ukazuje názorně doslovné propojení 

těla a textu a míří jak k "ornamentálnímu" způsobu existence Kafkových příběhů, 

motivů a témat, tak k tělesnosti vlastního psaní. Osvobodivý pohyb těla typický 

zvláště pro prózu Popis jednoho zápasu je fascinující ukázkou toho, jak si tělo 

zbavené tíže může vytvářet svůj vlastní prostor ornamentu. Z nedílné spojitosti 

těla a řeči rostou zejména v Kafkových "zvířecích" povídkách, textu Starost hlavy 

rodiny a v autorových Denících krajní podoby hlasu (smích, křik či pištění), který 

se více než vehikulum smysluplné řeči jeví jako sonorní matérie, smysl této řeči 

rozpouštějící a vypovídající především o subverzivní síle svého vlastního pohybu. 

Důraz na hlas, jenž podobně jako gesto obývá prostor mezi tělem a řečí, a 

jeho možná ztvárnění, ukazuje na fenomén, jenž inspirativním způsobem promýšlí 

R. Barthes i G. Deleuze s F. Guattarim. Barthesovy podivuhodné pojmy, jako jsou 

"šelest jazyka", "zrnění hlasu", "řeč pokrytá kůží" či "psaní nahlas" a Deleuzova 

"syntax křiku" či "deteritorializovaný hudební zvuk", jež předem počítají se svou 

metaforičností a nejednoznačností, vedou do podobných končin, jako je Kafkovo 

tělesné psaní, psaní prostoupené bujením ornamentu. 

Tělo spoutané tělesností 

Kde se však ve mně bere taková přecitlivělost na tělo?139 

Bylo již řečeno, že v Gombrowiczově světě se věci většinou neukazují, ale 

explodují. 140 Tělesnost veškerých věcí nečeká na odkrývání svého smyslu, naopak 

útočí svou naléhavou přítomností, svým tvarem: svým "bytí zde" (Barthes). Největší 

pozornost je soustředěna právě na lidské tělo: 

Tělo! Seděl přímo proti mně. Tělo! Byl v županu - byl tu se svým vypaseným, pěstěným, 

obtloustlým, bílým, toaletním a županovým tělem! Seděl tu s tím tělem jako s kufrem či 

139 Witold Gombrowicz: Pornograjie, Praha 1997, s. 44. 
140 Stejně jako podle Adoma explodují díla moderní: "Umělecká díla nejsou pouze alegoriemi, nýbrž 
jsou jejich katastrofickým vyplněním. Šoky, jež nejnovější umělecká díla rozdávají, jsou explozemi 
jejich zjevení." (Adomo: Estetická teorie, s. 64) 
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dokonce příručním kufříkem. Tělo! A já, rozzuřený tělem a kvůli tomu tělesný, jsem si ho 

ironicky prohlížel a dělal si z něho legraci, div, že jsem nepískal. Nebylo ve mně ani špetky 

soucitu. Tělo!141 

Na takových místech dosahuje Gombrowiczova citlivost na "styl" a Formu vrcholu. 

Všechny ty vykřičníky za slovem tělo nesignalizují nic menšího než jeho 

nezastupitelnost a fatálnost. Tělo jako princip. Tělo spoutané tělesností, tedy 

Formou, tvarem, smyslem - "tělo jako" - je tělem v zajetí Formy. Nebylo by velkým 

překvapením, kdyby zde hlas místo slova "Tělo!" skandoval "Forma!". Groteskní 

citlivost na nejrůznější údy, otvory a výběžky je schopná převést podstatu lidské 

existence na ouško, nosík či krček, stejně jako dokáže stvořit monstrum: 

Vypadal jako by praskal od té opuchliny, která na něm všechno zveličovala, všechno se 

rozrůstalo na všechny strany, jeho tělo strašlivě zbytnělo a vypadalo jako sopka zející masem 

( ... ), natahoval ke mně apokalyptické tlapy a oči mu vykukovaly z těla jako špehýrkou. Na 

nohou měl holínky. 142 

Tyto krajní podoby groteskního těla, které mají v Gombrowiczových textech své 

důležité místo mj. proto, že doslova ilustrují téma těla uvězněného svou tělesností 

(svou Formou), jsou však jen jedním z projevů posedlosti fyziognomií postav. 

Tajemná řeč těla 

Biologie by měla pravdu, kdyby věděla, že samotná těla jsou už jazykem. Lingvisté by měli 

pravdu, kdyby věděli, že jazyk je už vždy jazykem těl. Každý symptom je slovem, ale 

především každé slovo je symptomem. 143 

Důraz na tělo je v Gombrowiczově díle spouštěcím mechanismem téměř 

veškerého dění. A je to právě zkušenost těla, která spojuje, vytváří analogie, vede 

gesta. V jedné z Gombrowiczových raných povídek se jedno z dalších ztřeštěných 

gest přivádějících k šílenství setkává napříč časem se zkušeností masakrovaného těla 

z válečné anekdoty: Stefan Czarnecký, člověk, jemuž podle jeho vlastních slov válka 

141 Gombrowicz: Pornografie, s. 127. 
142 Ibid, s. 16. 
143 Gilles Deleuze: Proust a znaky, Praha 1999, s. 105. 
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zničila všechny lidské city, se dopouští velmi nevhodného a zdánlivě absurdního 

kousku: Chce donutit svou milou promluvit vlastní "tajemnou řečí", naléhá na ni, 

aby pronesla tato slova: "Čam - bam - bju, mňu - mňu, ba - bi, ba - be - no -

zar.,,144 Milovaná Hedvička to nedokáže, hrdina ji tedy trestá vhozením velké tlusté 

ropuchy za blůzu. Dívka z toho zešílí. Kvílení, které vydává, zpřítomňuje hrůzný 

zážitek z války, událost, která uvrhla hrdinu do "propasti morálního bahna". 

V tom přiletěla dělová koule, vybuchla, hulánovi Kacperskému usekla obě nohy a roztrhla 

mu břicho, byl zpočátku zmatený, nevěděl, nechápal, co se stalo, a za chvilku nato taky 

vybuchl, jenže smíchy, a smíchy se popadal za břicho, ze kterého stříkala krev jako fontána, a 

řičel, řičel humoristickým, vřískavým, hysterickým, kratochvilným diskantem - trvalo to 

dlouhé minuty! Takový nakažlivý smích! 145 

Bylo by zřejmě zbrklé vykládat si tento výbuch smíchu jako uvědomělé gesto vzdoru 

či boj proti absurdnosti války rozsévající podobnou smrt všude podle libosti. 

Pokušení takto interpretovat by totiž patrně přiřadilo takový vzdor autorovi a jeho 

pacifistickému postoji, ještě více by se míjelo s vyprávějícím hrdinou, který byl tímto 

smíchem nakažen, a už vůbec by se taková interpretace nedotýkala roztrhaného těla, 

jehož řičení je daleko tomu, aby mělo ještě zájem přiblížit se smyslu. Přesto je 

patrné, že tento krvavý smích grotesknost a brutalitu celého výjevu značně 

umocňuje. Jaký je tedy tento smích? Můžeme říct, že nepatřičný, rušivý, příšerně 

dlouhý. Můžeme také říct, že se v něm ozývá drastická absurdita historie, ale 

pocítíme snad vzápětí, že nemluvíme o mrzačeném a smějícím se tělu, ale kulturním 

stereotypu. Dozvídáme se, že je nakažlivý a později také, že zněl hrdinovi ještě 

dlouho v uších. Nakažlivost tohoto smíchu se však netýká jen jeho, ale především 

krvácejícího těla. Smích, který vydává, se živí sám sebou, je smíchem pro sebe, 

autonomním kódem, subverzivním vůči sobě, světu, interpretaci. "Je to tvořivá 

úniková linie, která neznamená nic víc než sama sebe.'d46 

V tento moment však přichází ještě jiná otázka: Co je to za onu "tajemnou 

řeč", kterou chce hrdina nechat svou milou promluvit? O jakém tajemství tu 

vypravěč vlastně mluví? 

144 Witold Gombrowicz: Paměti Stefana Czameckého, in: Bakakaj, s. 36. 
145 Ibid. s. 35. 
146 Tak defmují Deleuze s Guattarim "stávání-se-zvířetem" v Kafkově díle. (Deleuze - Guattati: 
Kafka. Za menšinovou literaturu, s. 67) 
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Dámy a pánové, vy se usmíváte, mhouříte oči, chováte vlaštovky, trápíte žáby, vyčítáte lidem 

jejich nos, pořád někoho nenávidíte, někoho si ošklivíte, anebo zase strašlivě milujete a 

obdivujete - a to všechno kvůli nějakému Tajemství. Ale co se stane, když se i já vzmůžu na 

nějaké to své vlastní tajemství a vnutím je vašemu světu ( ... )?147 

Jisté je Jen to, že Hedvika tuto řeč odmítá, odmítá vstoupit do světa 

nepochopitelného, do světa tajemství, které uniká smyslu (tam ale nakonec stejně 

stoupí ve chvíli, kdy zešílí). "Čam - bam - bju, mňu - mňu, ba - bi, ba - be - no -

zar"; na první pohled slovní hříčka, vtípek zarážející stejně jako onen nakažlivý 

smích. Nejsou ale právě tyto směšné a mc neříkající slabiky oním 

"deteritorializovaným hudebním zvukem" (Deleuze), který uniká významu a který se 

stejně jako v některých prózách Franze Kafky stává bojem jazyka, vzpourou proti 

signifIkaci? 

Kafku zajímá čistá intenzivní sonorní matérie, vždy vztažená ke svému zrušení, 

deteritorializovaný hudební zvuk, výkřik, který uniká významu, kompozici, zpěvu, řeči, 

unikající sonorita, která se vymaňuje ze stále příliš signifikantního řetězce. 148 

Takový zvuk, "čistá intenzita", tu ovšem "nevystupuje jako výrazová forma, 

ale naopak jako nezformovaná látka výrazu".149 Proti signifIkaci tohoto světa, který 

má deformující charakter, vnucuje svou Formu a jehož jazykem mluvit znamená 

přitakávat mu, se tedy nebojuje jiným signifIkantem, ale zvukem, který se svou 

autonomií a principiálním unikáním zvýznamnění stává (opět a opět) subverzivním 

gestem. "Úniková linie" (Deleuze), kterou nastupuje Řehoř Samsa v Proměně, jeho 

"stávání-se-zvířetem" (vyvázání se ze signifIkantního řetězce prostředí, které jej 

obklopuje, v podobě proměněného hmyzího těla a bzučení, které vydává) míří 

stejným směrem jako řeč těla, kterou pouští na scénu Gombrowicz. 

Stát se zvířetem znamená právě vytvořit pohyb, vytyčit únikovou linii v celé její pozitivitě, 

překročit práh, dosáhnout kontinua intenzit, které platí jen samy pro sebe, najít svět čistých 

intenzit, kde se všechny formy rozpadají, a s nimi všechny významy, označující a 

147 Gombrowicz: Paměti Stefana Czarneckého, s. 37. 
148 Deleuze--Guattari: Kajka. Za menšinovou literaturu, s. 12. 
149 Ibid, S. 13. 
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označované, všechno se mění v nezformovanou hmotu, deteritorializované proudy, 

nesignifikantní znaky. 150 

Deteritorializovaný pohyb je přítomný v psaní obou autorů: u Kafky v jazyce, 

jenž se zbavuje metafory151 (na jejíž místo přichází metamorfóza: "stávání se") a 

který se stává intenzitou právě svou ohromující vyschlo stí a doslovností, a u 

Gombrowicze v řeči těla, jeho gestech, zásahu "beze smyslu". Gombrowiczova řeč 

těla proměňuje svá gesta v "čisté intenzity" vedené rozkoší z činu a vytváří tak 

trhlinu, na jejímž okraji Forma tělo defmitivně ztrácí. V této trhlině se 

Gombrowiczovo tělo a Kafkův jazyk (dalo by se to ale říci i naopak) setkávají. 

Řeč přestává být reprezentující a ubíhá ke svým okrajům a hranicím. 152 

"Čam - bam - bju, mňu - mňu, ba - bi, ba - be - no - zar." Podstatná je i razance, 

s jakou hrdina povídky na vyslovení této formule trvá. Je-li stále řeč o "vnuceném 

tajemství", dostává tento nesouvislý shluk hlásek podobu jakéhosi zaklínadla. I zde 

tedy platí to, co požaduje Artaud ve svém manifestu Divadlo a jeho dvojenec: 

Tento objektivní a konkrétní jazyk divadla slouží zcela v duchu orientálního pochopení funkce 

výrazu k tomu, aby sevřel a ochromil orgány. Vede k citlivosti. Opouští západní způsob 

používání řeči, proměňuje slova v zaklínadla. Pozvedá hlas. ( ... ) A konečně se tento jazyk 

vymaňuje z intelektuální složitosti a dává promlouvat nové a hlubší intelektualitě, skryté za gesty 

a znaky, pozvednutými k důstojnosti jedinečných zaklínánL I53 

Tajemná řeč je však tajemnou jen do té míry, zbaví-li se svého tajemství. Protože 

tajemství vždy skrývá nějaký konečný smysl,154 jistý konsensus. A vyslovení této 

150 Ibid, s. 24. 
151 Srov Deleuze s Guartarím: "Kafka záměrně zabíjí každou metaforu, všechen symbolismus a 
význam i veškerou designaci" (Ibid, s. 41). Ve své interpretaci jedné z alternativ k závěru povídky 
V kárném táboře mluví Petr Málek dokonce o "destrukci jazyka": "Píšící ruka, jež škrtá text, jenž se 
vymkl z rukou svému tvůrci, celý stroj na psaní byl špatně vypočítán a založen na špatných 
předpokladech. Skřípavý tah pera, které se zabodává do papíru a rozstřikuje inkoust, grammé i phoné 
odkazující do prázdna. Přeškrtnuté, nečitelné písmo, destrukce jazyka. Celý text je ve psí." (P. Málek: 
Benjaminův vypravěč. Skica ke smrti (ve) vyprávění (a psaní) v čase modemy, in: Slovo a smysl, 
2006, roč. 2, č. 4, s. 60) 
152 Deleuze - Guartari: Kcifka. Za menšinovou literaturu, s. 43. 
153 Antonin Artaud: Divadlo a krutost, in: Divadlo ajeho dvojenec, s. 102. 
154 Ve svém eseji Smrt autora to výstižně říká R. Barthes: "Přesně tak literatura (od nynějška by bylo 
lepší říkat psam'), odmítající přidělit textu (a světu jako textu) "tajemství", tedy nějaký konečný smysl, 
uvolňuje aktivitu, kterou bychom mohli nazvat kontra-teologická a která je dočista revoluční, neboť 
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záhadné formule neskrývá ani odhalitelné tajemství, ani vytvoření nějakého 

symbolického enigmatu. Její tvůrčí potenciál je v řeči těla, která za pomocí tohoto 

onomatopoického gesta ožívá, aniž by cokoliv a jakkoliv signifikovala. 

Exploze jazyka 

Jedním z principů Gombrowiczova díla je rozkoš. Subverzivní gesta a 

ztřeštěné jednání jsou nesená rozkoší z činu, která se zpětně promítá do dynamiky 

psaní. Gombrowiczovy texty se chvějí radostí z vlastních vynálezů. Tato rozkoš je 

pochopitelně přítomná i v samotném jazyce díla. Laškovná makarónština románu 

Ferdydurke je rozvernou deformací přísného jazykového tvaru: 

Koukejte! Novus kolegus! ( ... ) V důsledku jakých kapriců osudu přibyla vaše ctěná persóna 

do naší boudy tak pozdě? ( ... ) Že by snad byly váženého kolegu zálety k nějaké ženštině 

zdržely? Že by nadutý kolega příliš pomalý byl? 155 

Jiným naplněním Gombrowiczova "principu rozkoše" je veřejná, a přesto dokonale 

maskovaná onanie ("samo svoj no st") postavy Leona v románu Kosmos, kterou 

nazývá "bergováním": 156 

Ha ha ha, jistě, svatá pravda, berguju bergem, dvojitě a trojitě, specifikálním systémem 

potichumberg a diskretumberg kdykoli ve dne i v noci, ale nejraději si pobembergovávám u 

rodinného jídelního stylu, na očích ženušinky a dcerušinky! Berg! Berg! 157 

"Berg" začíná z původní slovní hříčky rychle nabobtnávat do obřích rozměrů, až se 

stane samostatnou a sebevysvětlující výpovědí: "Mé bergování mým bembergem se 

odmítnout ustanovit smysl znamená konec konců odmítnout Boha a jeho hypostaze, rozum, vědu a 
zákon." (Barthes: La mort de l'auteur, in: Le bruissement de la langue, s. 68) 
155 Gombrowicz: Ferdydurke, s. 29. 
156,,[ ... ] po příslušném tréninku se můžete tak vycvičit, že jedna ruka ošahává druhou, pod stolem 
například, nikdo to nevidí, ale i kdyby viděl, tak co na tom, můžu se přece dotýkat ruky, a nejen 
rukama, také stehny například, nebo prstem se dotýkat ucha, protože, jak to vypadá, rozumíte, je 
rozkoš otázkou úmyslu, chtění, když si postavíte hlavu, můžete si užít i s vlastním tělem, neříkám, že 
moc, ale vždycky lepší něco nežli nic [ ... ] nemáte ponětí, jak člověk takovými drobnůstkami obrovití, 
to je prostě k neuvěření, člověk se rozrůstá [ ... ] všechno záleží na tom, jak k tomu přistupujete, jak se 
toho zmocníte, jo, pane, jestliže může kuří oko bolet, proč by nemohlo poskytnout i kapku rozkoše? 
Anebo takové bloudění jazyka po tajemných zákoutích zubů?" (Gombrowicz: Kosmos, s. 112-1l3) 
157 Ibid, S. 109. 
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vší bembergovatostí mého bembergu!d58 Nemůže zde však už být řeč o "čisté 

intenzitě", jelikož "bergování" je zde přetíženo erotickým významem. 

Jazyková vynalézavost začíná vybuchovat zvláště ve spojení s tělem: 

"Připravendum na žerendum, vypulírendum láryfáry hej žerendum rendum rendum 

ne čurendum, ale do břišendum.<d59 Toto radostné znásilňování slov se právě 

v kombinaci s Leonovým sebeukájením ("Leon vtipundum, pirohando, kuličkulina 

papum. ") ukazuje jako rozkoš z jazyka. Řeč protagonistů ("povídandum") tak vytváří 

svůj vlastní svět, který se vymyká jak jejich, tak vypravěčově kontrole, vyklouzává 

z všudypřítomné Formy a vytváří živnou půdu pro bujení ornamentu. 

Fragmentarizace jako původ ornamentu 

Jednající tělo je u Gombrowicze často zobrazováno fragmentárně. 160 Není 

proto divu, že svár Formy probíhající všude a bez přestání přechází i do jednotlivých 

údů, "že se hlava vysmívá a chechtá mému lýtku, lýtko hlavě, prst že si utahuje ze 

srdce, srdce z mozku, nos z oka, oko se řehtá a řehoní nosu". 161 I erotismus, 

prostupující téměř celé dílo, se uskutečňuje především "po částech". Vrcholu toto 

zobrazení nabývá ve Ferdydurke, kde je v kapitole emblematicky nazvané "Běsnění 

nohy a jiná přistižení" dotaženo (ostatně jako téměř vše) až do groteskní absurdnosti. 

Dialog těla zde prochází hlavně lýtky: 

Bylo v tom jakési kamarádství lýtek s gymnazistkou plus tajné lýtkové porozumění plné 

rozkoše plus vlastenectví nohy plus opovážlivost mladého lýtka plus poezie nohy plus 

mladistvá lýtková hrdost a kult lýtka. Ďábelská část těla!,,162 

Lýtko se stává touhou, obzorem, a dokonce i samu sebe parodizující - a přitom 

jedinou možnou a "pravdivou" - podobou řeči, a to ve chvíli, kdy hrdina Ferdydurke 

158 Ibid, s. 107. 
159 Ibid, s. 125. 
160 Fragmentárnost je dalším podstatným prmClpem Gombrowiczova světa. Hezky to ukazuje 
v Předmluvě k Filidorovi dítětem podšitému, jež je jakousi iniciační kapitolou (a apelem) ke vstupu 
do F erdydurke a Gombrowiczova díla vůbec: ,,[ ... ] protože vím, že jste částí Lidstva, jehož částí jsem 
i já, a že se částečně účastníte části jakési části čehosi, co je také částí a čeho jsem rovněž já částí 
v části spolu se všemi částečkami a částmi částí, částí částí částí částí částí částí částí částí částí 
částí... Pomoc! Zatracené části!" (Gombrowicz: Ferdydurke, s. 92) 
161 Ibid, S. 8. 
162 Ibid, s. 114. 
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(opět při šmírování, tentokrát však beze vší elegance) prohrabává korespondenci 

ctitelů moderní gymnazistky Zuty: 

Po chvíli usilovného přemýšlení se mi podařilo přeložit do srozumitelné řeči obsah této 

básničky: 

Báseň 

Obzory pukají jako flašky 

zelená skvrna bobtná až k mrakům 

zas odcházím do stínů borovic -

a zde: 

chtivým douškem dopijím 

své každodenní jaro. 

Můj překlad 

Lýtka Lýtka Lýtka 

Lýtka Lýtka Lýtka Lýtka 

Lýtka Lýtka Lýtka Lýtka Lýtka 

Lýtka: 

Lýtka Lýtka Lýtka 

Lýtka Lýtka Lýtka. 163 

Tento přepis je jakožto jedna z mnoha podob boje proti Formě hravým dešifrováním 

milostného psaní, spočívajícím v obnažení "lýtkové skutečnosti" a erotické touhy 

skrývající se v těchto verších. Málokterý autor dokáže shrnout svou poetiku tak 

radostným skandováním. Je ale také něčím víc. Zdá se, že se v něm spojuje několik 

vzájemně oscilujících principů. Veškerá symbolika lýtek nabytých erotickým 

významem se zběsile rozkošnickým opakováním vyprazdňuje. 

"Samo opakování může způsobovat rozkoš. Hojně to dokládají příklady z etnografie: 

obsedantní rytmy, zaříkávací melodie, litanie, rituály, budhistické nembutsu atd.: opakovat 

do krajnosti znamená vstoupit do ztráty, do nulového označovaného( ... )"164 

163 Ibid, s. 162. 
164 Barthes: Le plaisir du texte, s. 57. 
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Současně však repetitivní figura vrhající vedle sebe tělesné fragmenty tyto části 

ornamentalizuje. To znamená, že tyto z celku vytržené a osamostatněné fragmenty 

používá na jednu stranu jako zdobení - samoúčelnou a svým způsobem násilnou 

dekoraci - a současně jako znaky, které se nikdy nemohou definitivně zbavit svého 

symbo lického významu. 

Ornament je navíc v Gombrowiczově pojetí silně ironizován. V jeho 

posedlosti tělem je totiž vždy něco ambivalentního, stejně jako v jeho boji s Formou. 

Tělo má moc Formě vyklouznout a stát se "temným nenazvaným živlem" 

vykonávajícím gesta, jež mohou mít subverzivní charakter; současně se však tělo při 

tomto osvobození může dostat do zajetí Formy nové. Je to právě tento proteovský 

pohyb, který je pro osvobozující se tělo typický. Sotva se tedy začnou tělesné části 

osamostatňovat, kroužit jako autonomní fragmenty a vytvářet si tak vlastní prostor se 

svým podvratným řádem, může je psaní "zformovat", proměnit na sice groteskní, ale 

už jen metonymické části celku. 

Lýtka jsou ve Ferdydurke ironizována svým pseudolyrickým zbásněnÍm. 

Stejně tak JSou již svým groteskním pojmenováním ironizovány dvě 

z Gombrowiczových nejvýznamnějších figur spoluvytvářejících poetiku Formy: 

"držka" a "zadnička". Vzhledem k tomu, že se tyto figury objevují zvláště ve 

Ferdydurke tak často a v nejrůznějších spojeních, bylo by trochu omezující je nějak 

přesně defmovat. Držka je zjednodušeně řečeno deformující zralost, zacelenost a 

hotovost, která vždy nějakým způsobem vnucuje svou Formu. Nasadit někomu 

zadničku znamená infantilizovat. Román Ferdydurke začíná právě nasazením 

zadničky vyprávějícímu hrdinovi, čímž je uveden do světa infantility, mezi nezralé 

žáčky toužící po zralosti. Podstatné však je, jak Gombrowicz tyto figury používá. 

Přestože mají metonymický tělesný základ, vztahu k celku se s jistotou zříkají. 

Zadnička ani držka už nepatří k tělu, ze kterého vyšly, tělo patří naopak jim. 

A teď přijďte, držky! Ne, neloučím se s vámi, cizí a neznámé ciferníky neznámých chlápků, 

kteří mě budete číst, vítám vás, vítám, části těla vyvázaných do líbezných girland ( ... ) Neboť 

před držkou nelze utéct jinak než do jiné držky, a před člověkem je možno se ukrýt jedině 

v objetí jiného člověka. Kdežto před zadničkou se nedá utéct vůbec. Pronásledujte si mě, 

jestli se vám chce. Běžím s držkou v rukou. 165 

165 Gombrowicz: Ferdydurke, s. 281. 
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Symbolický potenciál zadničky je napříč dílem postupně vyprazdňován. Stává se 

přemístitelnou figurou, dráždící svou mnohovýznamností a náhodností, ve které se 

její smysl rozpouští. Tento :fragment ("části těla vyvázaných do líbezných girland"), 

který je vytržen ze svého původního kontextu, získává platnost ornamentu: 

vyprázdněnost mu umožňuje neomezené zdobení světa díla, znaková zatíženost však 

zároveň vrací tuto organickou dekoraci pevné struktuře, Formě. 

Vyřítil jsem se před dům. Měsíc vyplouval zpoza mraků, jenže nebyl to měsíc, ale zadnička. 

Dětská zadnička nad světem. Zadnička. Nic než zadnička. Oni se tam na té hromadě převalují 

sem a tam, a tady je zadnička. Lístečky na křoví se chvěly v mírném vánku. Zadnička. 166 

Sémioticky neuchopitelný ornament 

Secesní ornament - tím, že se vědomě přihlašuje k povrchnosti a "lživosti" a že je výsledkem 

"suverénního násilí" tvůrce - získává potencialitu symbolu. ( ... ) Symbolické je v ornamentu 

obsaženo tím, že realita je jeho záhyby oddalována a znovu vytvářena. 167 

Ve své knize o fotografii mluví Roland Barthes o násilnosti fotografie "nikoli 

proto, že ukazuje násilí, nýbrž proto, že pokaždé svou silou zaplní celý pohled, že nic 

v ní nelze odmítnout, nic přeměnit". 168 Tato defmitivnost usurpující si pohled splývá 

s naléhavostí ornamentu, který stahuje veškerou pozornost četby do své spleti. Tento 

pohled však odsuzuje k bezcílnému bloumání, protože této spleti chybí střed. Jádro 

ornamentu totiž leží v jeho ploše, která dynamicky a po vzoru divoké flóry ovíjí 

něco, co pohled možná kdysi hledal, ale teď je ztraceno v záhybech samotného 

ornamentu. Původní dekor, ozdoba, zkrášlení či jiné "povrchní" opředení, jež mohlo 

být stvořeno jen "za účelem" doprovodu jisté (literární, hudební, výtvarné či taneční) 

dominanty (téma, myšlenka, příběh) se může rozrůst, vysmeknout se ze svého 

dekorativního určení, ovinout pomyslnou dominantu tak, že se její "pravda" ocitá 

defmitivně v záhybech ornamentu, a vytvářet svou vlastní skutečnost: skutečnost 

ornamentu. 

166 Ibid, s. 272. 
167 Libuše Heczková: Chtonické křivky ornamentu. Několik poznámek na téma žena, obraz, pravda a 
Růžena Svobodová, in: Česká literatura 2001, roč. 49, č. 5, s. 52l. 
168 Barthes: Světlá komora, s. 87. 
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V takovémto samoúčelném manýrismu se ohlašuje jeho agome. V některých knihách 

s ornamentálními rytinami se přehnaná dekorativnost zvrhá v epilepsii smyslu pro tvar. 169 

o výstředních ornamentálních rytinách z přelomu 16. a 17. století ("jedné 

z nejnebezpečnějších duchovních slepých uliček") mluví Hocke ve své studii o 

manýrismu a určuje některý z jejích rysů: "nadměrná dekorativnost, šílené pohrávání 

s formou-neformou a příležitostně i slastné pronikání do sféry paranoie".170 Méně 

hrozivě a přece výstižně hovoří v souvislosti s ornamentem Wilhelm Worringer ve 

své knize Formprobleme der Gotik o "ornamentálním či geometrickém slohu, 

v němž linie nemá cokoliv vůbec vyjadřovat, hraje si sama se sebou, střeží se 

skutečnosti reálných jevů a vyjadřuje mystický strach primitivního člověka, jenž se 

bojí nesrozumitelné přírody a zaříkává její hrozivé síly." 171 Ornament se pak ukazuje 

jako "fantastický průplet bez figurativního smyslu, labyrintová zavinulina, která 

zřejmě nechce mít počátku ani konce". 172 

Ornamentu tedy nechybí jen střed, ale svým rozbujelým pohybem, u kterého 

by bylo jen obtížné poznat, kde ještě jistou věc obtáčí a kdy do ní vrůstá, se zbavuje 

svého počátku i konce a tím i svého původu a určení. I v ornamentu se tak ozývá 

subverzivní pohyb psaní, o kterém mluví Roland Barthes: "dává se sbohem centru, 

závažnosti, smyslu.,,173 S tím vyvstává i otázka po sémiotickém uchopení ornamentu. 

Jakmile totiž připustíme Worringerova slova o linii, jež nemá cokoliv vyjadřovat a 

jež si hraje sama se sebou, neztrácí se v záhybech takového ornamentu i jeho 

znakový charakter? Zdá se, že stejně jako gesto je ornament plochou, kde signifikace 

klíčí, nikdy se však nemůže ustálit. Referenční vztah ke světu se rozplývá v jeho 

bujení. Označující a označované je ironizováno zdobností. A má-li v sobě ornament 

náznak reprezentace, je to skutečně jen náznak, který si s touto možností pouze 

pohrává. Znaková povaha ornamentu - která je však jen jednou z jeho vlastností -

tedy spočívá v symbolu, jenž musí zůstat otevřený, protože kdyby se jeho 

symbolické směřování ustálilo, z ornamentu by se stala jen seschlá konstatující 

ozdoba. 

169 Gustav René Hocke: Svět jako labyrint. Manýrismus v literatuře, Praha 2001, s. 226. 
170 Ibid, s. 226. 
171 Cit. dle Václav Černý: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 1. Středověk, 
Jinočany 1996, s. 34-35. 
172 Ibid, s. 34. 
173 Roland Barthes: Sade, Fourier, Loyola, s. 10. 
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Určitý detail ovládne celou mou četbu; je to živá proměna mého zájmu, zablýsknutí. Protože 

se snímek něčím vyznačuje, není to snímek čehokoliv. Toto cosi se do mne zabodlo, vyvolalo 

ve mně drobné otřesení, satori, průchod prázdnem (není důležité, že jeho referent je tak 

nepatrný). Bizarní věc: ctnostné gesto, které se zmocňuje "učených" snímků (plných prostého 

studium) je gesto lenivé (listovat, dívat se rychle a na přeskáčku, vléci se a potom zas 

pospíchat); naopak četba onoho punctum (pointovaného snímku, chcete-li) je krátká i aktivní, 

je soustředěná jako šelma. 174 

Podstatným rysem ornamentu je detail. Rušivý a fascinující detail, který má moc 

strhnout veškerou pozornost na sebe, může být součástí ornamentu či dokonce 

způso bem jeho existence v prostoru celého díla. Tento detail zpřítomňuje trhlinu, jež 

vábí pozornost bez ohledu na dosavadní směr četby. "V ploše ornamentu vyvstává 

detail, který potenciálně, a přitom radikálně ,vynucuje' změnu recepce textu.,,175 

Detail se tak autonomizuje, zmocňuje se pohledu i četby a stává se rozbuškou, jejíž 

exploze ,,rozjiskří celou plochu textu či snímku". 176 

Cítím, že pouze jeho přítomnost mění mou četbu, že se dívám na nový snímek, který má 

v mých očích vyšší hodnotu. Tento "detail" je právě punctum (to, co se do mne vbodne). 177 

V souvislosti s tímto "zraňujícím detailem" mluví Barthes dále o jeho původu: "Jisté 

detaily se do mne dokáží, vbodnout'. Nestane-li se to, je to určitě proto, že je sem 

fotograf zasadil záměrně.,,178 Otázka záměrnosti či nezáměrnosti však mizí, 

připustíme-li ono bujení ornamentu, jež celek ovíjí a přeměňuje, čímž pozvolna maže 

hranici mezi sebou a tím, co ve svých záhybech schovává. Ačkoliv za ornamentem 

vždy stojí nějaký tvůrce, není tolik podstatné, zda jím jen ztvárnil svou dekorativní 

touhu nebo jej nechal vyrůst s vědomím jeho podvratného charakteru. Ornament si 

totiž, jakmile je jednou přichycen, roste stejně jako gesto vlastním životem a dříve či 

později prorůstá i do samotného psaní. 

174 Roland Barthes: Světlá komora, s. 51. 
175 Heczková: Chtonické křivky ornamentu, s. 527. 
176 Barthes: Světlá komora, s. 53. 
177 Ibid, s. 45. 
178 Ibid, s. 48. 
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Nesrozumitelné písmo 

Beze spánku, téměř úplně; trýzněn sny, jako by do mne, vzdorujícího materiálu, byly 

vrývány. 179 

V Kafkově povídce V kárném táboře jsme svědky zcela jiného a děsivějšího 

"zdobení", než je tomu u Gombrowicze. 180 Důstojník s posedlým zaujetím odhaluje 

cestovateli vymoženosti mučícího stroje, jehož se nakonec stane sám obětí. Líčení 

tvoří v podstatě jádro prózy a jen občas je vyrušeno odsouzeným vězněm, vojákem či 

otázkami cestovatele, který je zděšen nad skutečností, že vězeň ani nezná svůj 

rozsudek: "Bylo by zbytečné ohlašovat mu jej. Vždyt' ho zakusí na vlastním těle.,,181 

Rozsudek, který má být za pomocí složitého mechanismu dlouhých skleněných jehel 

vepsán do lidské kůže, sestává z pečlivě komponovaného písma, do jehož tajů se 

důstojník snaží cestovatele zasvětit. 

Cestovatel by byl rád řekl něco uznalého, ale viděl jen labyrint čar, které se všelijak křížily a 

tak hustě pokrývaly papír, že jen stěží bylo mezi nimi možno rozeznat bílá místa. "čtěte," 

řekl důstojník. "Nemohu," řekl cestovatel. "Vždyť je to zřetelné," řekl důstojník. "Je to velice 

dovedně uděláno," řekl cestovatel, "ale já to neumím rozluštit." ,,Ano," řekl důstojník, 

zasmál se a strčil zase desky do kapsy, ,,není to krasopis pro školáky. Musí se to dlouho číst. 

I vy byste se v tom nakonec určitě vyznal. Nesmí to být samozřejmě jednoduché písmo; 

vždyť nemá usmrcovat hned, nýbrž průměrně teprve za dvanáct hodin; podle výpočtu nastává 

šestou hodinu obrat. Musí být tedy okolo vlastního písma veliké množství okras; skutečné 

písmo obepne tělo pouze úzkým pásem; ostatní tělo je určeno pro ozdoby ( ... ),,182 

179 Franz Kafka: Deníky 1913-1923, Praha 1998, s. 263. 
180 Na stěžejní roli ornamentu v Kafkově díle upozorňuje i kniha Marka M. Andersona Kafka's 
clothes. Ornament and Aestheticism in the Habsburg Fin de Sii!Cle. Pojetí ornamentu je zde však 
podáno hlavně v historické kontinuitě s ornamentem dekadentním. Anderson píše o krizi ornamentu 
v evropském umění mezi lety 1907-19lO a jejím vlivu na Kafkovu snahu ornament ze svého psaní 
vypudit a dosáhnout svého "dramatického a nenazdobeného stylu". K tomuto odmítavému postoji se 
navíc později přidal vliv, který na Kafku měla četba knihy Alfreda Loose Ornament a zločin. 
V kapitole příznačně nazvané "Ornamenty psaní" Anderson sice upozorňuje na důležitost ornamentu 
v povídce V kárném táboře, který je zde stejně podstatný jako Kafkův leitmotiv zákona a viny, 
v rámci své historické interpretace však chápe ornament jen jako negativní vymezení se vůči estétské 
manýře dekadence, a celá povídka je tedy dle jeho názoru sebeironizujícím komentářem vlastní 
tvorby. (Mark M. Anderson: Kafka's clothes. Ornament and Aestheticism in the Habsburg Fin de 
Siecle, Oxford 1992) 
181 Franz Kafka: V kárném táboře, in: Povídky, Praha 1990, s. 179. 
182 Ibid, s. 184. 
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Barthesova metafora textu jako těla je zde perverzním způsobem obrácena: tělo se 

stává textem. Do těla se vpisují nesrozumitelné znaky, stejně jako ornamenty zdobící 

jejich děsivý verdikt. Četba zde splývá s bolestí: "Nejdříve to začne kolem očí. 

Odtamtud se to šíří dál. Podívaná, která by dokázala člověka získat, aby si lehl pod 

brány též. Dál se už nic neděje, muž pouze začíná luštit písmo, špulí ústa, jako by 

naslouchal. d83 

Mluví-li se tak často v souvislosti s Kafkovým dílem o podobenství, stálo by 

možná za to, položit si otázku, zda se tato podobenství nevztahují spíše k vlastnímu 

psaní. Pak by tato povídka byla skutečně ztělesněním procesu Kafkova psaní, ve 

kterém se děje přibližně toto: velká témata zákonu, viny, spravedlnosti či bezmoci 

jsou skutečně dominanty, které jsou však již tak hluboko pod záhyby ornamentu 

Kafkova psaní, že jediné, podle čeho je ještě rozeznáme, je jejich magnetismus 

vedoucí k stále dokola omílaným interpretacím. Vábení zákona, o kterém je řeč 

v Procesu, by tedy bylo stejně doslovné jako je verdikt otce nad synem v Ortelu. 

Možná, že je to ale taky naopak. Že to, co nahlížíme jako ornamenty Kafkova psaní -

tělo, gesta, mlčení, křik a jiné "únikové linie" - je právě oním tématem či středem 

Kafkova díla, kolem kterého se obtáčí ornamenty zákona a viny. 

Ještě nikdy žádná stavba nevznikala tak lehce jako tento chrám, či spíš tento chrám vznikal 

pravým chrámovým způsobem. Až na to, že na každém kameni - z kterého lomu pocházely? 

- byly vyryty neumělé čmáranice nevědomých dětských rukou, či spíš nápisy barbarských 

horalů k vyvolávání zlosti nebo hanobení nebo úplného zničení, vyryté zřejmě úžasně 

ostrými nástroji pro věčnost, jež chrám přetrvá. 184 

Spojení těla s ornamentem se v Kafkově próze děje dvojím pohybem: jednak 

je povrch těla ornamentalizován, tělo se stává plochou k psaní ornamentu, jež přináší 

smrt, a současně tím, jak je do něj ornament vpisován, se samo stává ornamentem. 

Na rozdíl od Gombrowiczova psaní tak netkví Kafkova ornamentalizace v groteskní 

fragmentarizaci těla a ironickém hemžení jeho částí, ale v těle samotném, jehož 

fyziognomie rýsuje svůj vlastní ornament. 

183 Ibid, s. 185. 
184 Franz Ka1ka: Siřemské zápisky, in: Povídky II, s. 347-348. 
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Tělo v záhybech ornamentu 

Je-li v Kafkově psaní alespoň nějaký prvek kontinuity, je to jeho zaujetí tělem ( ... ).185 

Kafkovo psaní dává vzniknout tělu, jež jako by doříkávalo Gombrowiczovu 

touhu po úniku ze zajetí Formy, přisvojilo si osvobozující gesta186 a vytvořilo 

ne méně subverzivní živel, než jsou vybuchující excesy Dostojevského hrdinů. Těla, 

která pouští Kafka na scénu, mají neuvěřitelnou moc zprostit se jakékoli tíže, zvířecí 

sílu svobodného pohybu, pohybu unikajícího svým vlastním zákonitostem. 187 

Hlavami jsme rozráželi večer. Nebyl den a nebyla noc. Chvílemi o sebe drhly knoflíky našich 

vest jako zuby, chvílemi jsme pádili v pravidelné vzdálenosti, ústa plná ohně jako zvířata 

v tropech. Jako kyrysníci za starých válek s dusotem a vysoko ve vzduchu, hnali jsme se 

krátkou ulicí dolů a s tímto rozběhem v nohou vzhůru dál po silnici. Někteří seskočili do 

příkopu, sotva zmizeli proti temnému náspu, už stáli jako cizí lidé na polní cestě a shlíželi 

dolů. 188 

Tělo, které si razí cestu večerem jako zvíře tropy, je tělem na útěku. Nejde však o 

útěk před něčím, jde o útěk ,jen tak", pro sebe. Osvobozené tělo prchá jen pro svůj 

vlastní pohyb, nezná zákaz, zná jen možnost: "Nebylo proč si nevyskočit na zábradlí 

mostu.,,189 

Proto jsem rozepjal s radostí ruce, abych měsíc vychutnal celý. ( ... ) a cítil jsem se lehký, 

když jsem uvolněnými pažemi dělal plavecké pohyby a bez bolesti a námahy se pohyboval 

vpřed. ( ... ) Ale aby mi později nikdo nemohl říci, že nad dlažbou umí plavat každý a že to 

nestojí za vyprávění, vznesl jsem se jedním tempem nad zábradlí a obeplouval každou sochu 

svatého, již jsem potkal. I90 

185 Anderson: Kafka 's clothes, s. 77. 
186 V této souvislosti říká výstižně Benjamin, že "celé Kafkovo dílo sestává z kodexu gest, které pro 
autora rozhodně neměly od počátku žádný jasný symbolický význam; spíše se pokusil z nich takový 
význam vyvodit ve stále měnících se kontextech a experímentálních seskupeních". (Benjamin: Franz 
Kafka, s. 801) 
187 To neplatí jen pro Kafkovy hrdiny, ale rovněž pro jeho "biografické" psaní: ,,Proniknout přivřeným 
oknem a hned za okenními skly, dřív než sletí, se vznést s roztaženými pažemi, s vyklenutým 
břichem, nohama dozadu ohnutýma, jako figury na přídi lodí za starých dob." (Franz Kafka: Deníky 
1909-1912, Praha 1998, s. 145) 
188 Franz Kafka: Děti na silnici, in: Povídky, s. 12. 
189 Ibid, s. 13. 
190 Franz Kafka: Popis jednoho zápasu, in: Povídky II, s. 21. 
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Existuje-li něco jako revoluce v psaní, pak je jedním z jejích mezníků tato scéna 

z prózy Popis jednoho zápasu, ve které se tělo hrdiny kráčející noční Prahou rázem 

proměňuje v tělo, které se radostně vznáší a dle libosti si vytváří vlastní krajinu, 

stává se demiurgem vlastní skutečnosti. Podobně jako tomu bylo v případě 

Gombrowiczových podmanivých gest, i zde jsme svědky toho, jak si osvobozující 

tělo přivlastňuje svět kolem sebe: Kafkův hrdina si na začátku vyjížďky "osedlává" 

svého průvodce. 191 

Silnice, po níž jsem klusal, byla kamenitá a znatelně stoupala, ale právě to se mi líbilo a 

učinil jsem ji ještě kamenitějšÍ a strmější. Když můj známý klopýtl, strhl jsem ho za vlasy 

vzhůru, a když vzdychal, boxoval jsem ho do hlavy. Přitom jsem cítil, jak zdravá je pro mě 

tato večerní jízda v tomto dobrém rozmaru, a abych ji učinil ještě divočejší, nechal jsem do 

nás dout silný protivítr v dlouhých poryvech. 192 

Ve chvíli, kdy hrdina opouští svého známého a tíseň, jež mu byla stejně jako on 

průvodcem, kráčí zbaven vší tíže vstříc krajině, jež je krajinou jeho těla: "Poněvadž 

miluji smrkové lesy, šel jsem smrkovými lesy, a protože rád mlčky hledím na nebe 

poseté hvězdami, vycházely mi hvězdy na široce rozprostřeném nebi pomalu a 

klidně, jak je i jinak jejich zvykem. ,.193 Tato krajina však není jen ztvárněnou touhou 

hrdiny, ale i fyziognomií jeho těla. Ozývá se z představy, kterou má hrdina sám o 

sobě: 

Měl jsem pocit, jako by se s nádechy jeho plochých prsou zdvíhala tvrdá klenba hvězdnatého 

nebe. Obzor pukl a pod zanícenými oblaky se oku zjevovaly krajiny, nekonečné, takové, jaké 

nás činí šťastnými. 194 

Zdá se, že tělo zbavené břemene či alespoň pokoušející se od něj osvobodit je 

podstatným momentem Kafkova díla. 195 Tvořivý a deteritorializovaný pohyb, který 

191 Tento motiv vyjížďky ,,koňmo" není u Kafky ojedinělý, ozývá se i v jednom fragmentu v 
Denících, který je dráždivou kombinací erotické touhy a dětské hravosti: "Pak stála v živůtku 
popelavě šedé barvy, který dole tak odstával od těla, že si na něj bylo možno sednout a jet takřka jako 
na koni." (Kafka: Deníky 1909-1912, s. 71) 
192 Kafka: Popis jednoho zápasu, s. 23. 
193 Ibid, s. 24. 
194 Ibid, s. 16. 
195 K podobnému závěru dochází i W. Benjamin: "Sancho Panza, rozvážný blázen a nešikovný 
pomocník poslal svého vůdce dopředu; Bucephalus přežil toho svého. Zda jde o člověka či koně, už 
není tak podstatné, jen když je tělo zbaveno břemene." (Benjamin: Franz Kafka, s. 816.) 
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tělo vykonává a jehož vrcholu je dosaženo právě v Popisu jednoho zápasu, je co do 

své moci a náhodnosti srovnatelný se samotným pohybem psaní. 

o tanečnících je nutno mluvit s vykřičníkem. Poněvadž se tak napodobí jejich pohyb, 

poněvadž člověk nevypadne z rytmu a myšlení pak neruší požitek, poněvadž pak aktivita 

vždy zůstává na konci věty a lépe dál působL 196 

Připustíme-li tuto paralelu, vyvstává otázka, jak se můžeme pokusit uchopit alespoň 

něco z tohoto "tělesného" psaní, jehož pohyb je stejně nespoutaný a "nerozlišitelný" 

jako růst ornamentu. 

Druhý, k autoreferenci komplementární aspekt Kafkova literárního projektu spočívá v tom, 

že se jeho psaní snaží uniknout referenci, reprezentujícímu vztahu k mimojazykové realitě, 

čímž se veškerá energie a pozornost Kafkových textů soustředí na vlastní pohyb jazyka, jenž 

tento rozklad a odejmutí reference vykonává. 197 

Snaha uniknout referenci doprovázející Kafkovo psaní jde ruku v ruce s "únikovou 

linií", kterou nastupuje řeč ozývající se z lidských či nelidských úst Kafkových 

stvoření. Tato řeč, kterou je u Kafky vždy nutné nahlížet v souvislosti s hlasem, má 

mnoho podob, vždy však nějak souvisí s tělem, z něhož pochází. Není řeči bez těla, a 

pokud je tělo prostorem pro bujení ornamentu, je patrné, že ornamentalizace 

odkládající či rozpouštějící smysl se bude týkat i této řeči. 

Řeč pokrytá kůží 

Vidím se dnes trochu na způsob starého Řeka, jak ho popisuje Hegel: s vášní a bez oddechu 

zkoumal šelest listí, živly, vítr, zkrátka chvění Přírody, aby v ní spatřil náznak inteligence. A 

já naslouchaje šelestu řeči - řeči, která je mou Přírodou a patří mě, člověku modernímu -

zkoumám chvění smyslu. 198 

V povídce Starost hlavy rodiny Kafka stvořil bytost, která je ztělesněním 

onoho vyvázání se ze signifikantního řetězce a současně kombinací hračky, se kterou 

196 Kafka: Deník 1909-1912, s. 248. 
197 Málek: Benjaminův vypravěč. Skica ke smrti (ve) vyprávění (a psaní) v čase modemy, s 6l. 
198 Roland Barthes: Le bruissement de la langue, Éditions du Seuil, Paris 1984, s. 102. 
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si nelze hrát, protože si sama hraje s lidmi, jak a kdy se jí zlíbí, anonymním 

stvořením bez původu a účelu a věcí, jež svou jinakostí vzbuzuje velký rozruch. 

Nikdo neví, odkud se Odradek vzal a k čemu tu vlastně je. Ví se jen, že "vypadá jako 

plochá, hvězdicovitá cívka na nitě", z níž vychází "malá šikmá hůlka a k této hůlce 

se pak v pravém úhlu pojí ještě jedna". 

Ostatně nic bližšího o tom nelze říci, neboť Odradek je neobyčejně pohyblivý a nedá se 

chytit. 199 

Tato bytost je k vidění jen tehdy, když se jí zachce, ukazuje se nepravidelně a 

navíc pobývá ve ztemnělých prostranstvích domu, "střídavě na půdě, na schodišti, na 

chodbách, v průjezdu,,.200 Odradek tak připomíná podivnou prastarou věc obalenou 

starými a zpřetrhanými nitěmi, kterou kdysi dávno někde pohodil a ona si teď žije 

svým vlastním životem. Jenomže v tom tkví ta potíž, že tento záhadný předmět nikdy 

k ničemu nesloužil, a tudíž jej ani nikdo nemohl nikde pohodit. 

Člověk je skoro v pokušení domnívat se, že tento útvar míval dříve nějakou účelnou podobu 

a teď že je jen polámán. Tak tomu však patrně není; alespoň tomu nic nenasvědčuje; nikde 

nejsou vidět žádné pahýly nebo stopy lomu; jako celek se to zdá sice nesmyslné, ale svým 

způsobem uzavřené. ( ... ) Marně se ptám, co s ním bude. Cožpak může umřít? Vše, co umírá, 

mívalo předtím jakýsi cíl, konalo cosi a tím se opotřebovalo; u Odradka tomu tak není. 201 

Teprve ve chvíli, kdy přichází do kontaktu s člověkem, ukáže se v pravé míře, v čem 

tkví ono vyvázání se. Odradek narozdíl od Kafkových nomádů, vyjadřujících se jen 

nesrozumitelnými zvuky, ovládá řeč, je to však řeč nanejvýš hravá, která naznačuje 

smích, jenž přichází posléze. 

"Jakpak se jmenuješ?" zeptáte se. "Odradek," řekne on. "A kde bydlíš?" "Bydliště nestálé," 

řekne a směje se; avšak je to smích, který lze vydávat bez plic. Zní to asi jako šelestění 

spadlého listí. Tím obyčejně rozprávka končí?02 

199 Kafka: Starost hlavy rodmy, m: Povídky, s. 145. 
200 V této souvislosti se Walter Benjamm zmiňuje o paralele, kterou tato Odradkova obydlí vytváří s 
místy, kde sídlí v Kafkově Procesu zákon: Odradek obývá "stejná místa jako soudní dvůr, který 
vyšetřuje vinu". (Benjamm: Franz Kafka, s. 811) 
201 Kafka: Starost hlavy rodmy, m: Povídky, s. 145-146. 
202 Ibid, s. 146. 
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Šelest, který Odradek svým smíchem bez plic vydává, je zvukem vedoucím do zcela 

neznámých končin, kterým se můžeme jen přiblížit, nikdy je však zcela nezkrotíme 

jasnými pojmy či významy. V tom ostatně spočívá jejich fascinace a výzva. Stejně 

jako zjitřená citlivost na tělo a gesta, objevuje se v Kafkově díle i neobyčejná 

pozornost věnovaná všem škálám zvuků a samotnému hlasu. Hlas totiž obývá stejný 

mezní prostor jako gesta: oscilují mezi tělem s vlastním autonomním kódem a 

materiálem nesoucím slova. Důrazem na svou materialitu - fonetickou sílu - navíc 

mohou kontaminovat srozumitelné vyjádření vlastním neznakovým sdělením. Šelest 

odradkova smíchu vytváří jakýsi utopický prostor, kde se vytrácí smysl. 

Může jazyk šelestit? Mluva, jak se zdá, zůstává odsouzena k brebentění; psaní k tichu 

odlišnosti znaků: v řeči každopádně zůstává stále příliš smyslu na to, aby mohla nabýt 

rozkoše, která by byla vlastní její látce. Ale co je nemožné, není nemyslitelné: šelest jazyka 

vytváří utopii. Jakou utopii? Utopii hudby smyslu; myslím tím to, že ve svém utopickém 

stavu by byl smysl roztažen, řekl bych dokonce překroucen tak, že by stvořil nesmírnou 

sonorní tkáň, ve které by se sémantický aparát objevil nerealizován; fonické, metrické a 

vokální označující by se rozprostřelo ve vší své nádheře, aniž by se kdy od ní oddělil jediný 

znak (který by přejal tuto čistou hladinu rozkoše), ale rovněž - a to je ta obtíž - bez toho, že 

by byl smysl brutálně vykázán, dogmaticky vyloučen, zkrátka vyškrtnUt.203 

Sonorní tkáň rozpouštějící smysl, o které mluví R. Barthes ve svém eseji Šelest 

jazyka, je místem, kde se setkává štěkot, kašel, bzučení a pištění Kafkových 

zvířecích hrdinů s hlasem lidí.204 A stejně jako tělo, zbavuje se i tato zvuková matérie 

své komunikační povinnosti, srozumitelnosti a znakovosti. 

Necháme-li znovu vstoupit tělo tam, kde mluví řeč, jež z těla vzešla, 

setkáváme se se spojením elementů, jež od sebe bývají často rigidně oddělovány a 

které jsou v Kafkově psaní stejně významné jako příběh či téma. Pohyb hlasu (a řeči) 

a zvuk těla, které Kafka exponuje, tvoří zcela osobitý příběh exploze smyslů, ve 

kterém se sráží a navzájem ruší hranice jejich rozlišení. 

203 Roland Barthes: Le bruissement de la langue, Éditions du Seuil, Paříž 1984, s. 100-101. 
204 O zásadní roli, kterou hrají v Kafkově psaní zvířata psali výstižně W. Benjamin i G. Deleuze s F. 
Guattarim a ubírali bychom jen na síle jejich tvrzení, kdybychom se je snažili parafrázovat. Podstatné 
je, jak oba autoři sledují v Kafkově díle něco, co je zde nazýváno "únikem smyslu" a co má spojitost 
s ornamentem. 
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Zpívali jsme mnohem rychleji, než jak jel vlak, kývali jsme pažemi, protože hlas už nestačil, 

naše hlasy se dostaly do chumlu a nám v něm bylo dobře. Smísíš-Ii svůj hlas s ostatními, jako 

by ses chytil na udici?05 

Hlas je u Kafky přítomen coby mocný živel, jenž je schopen nejen 

neutralizovat či rozpouštět řeč a její smysl, aby tak soustředil veškerou pozornost na 

svůj samotný pohyb, nýbrž i slova patřící této řeči pozvednout z roviny všedního 

smysluplného "sdělení" do sfér, kde jediné slovo skýtá nekonečné významové 

bohatství. 

Hlas mnohá slova rozkládal, byla uchopena tak něžně, že pukala a tryskala do výše a neměla 

už s lidským hlasem nic společného, až pak hlas, donucen vyslovit některou ostrou 

souhlásku, snesl slovo na zem a uzavřelje. 206 

V jednom z deníkových fragmentů líčí Kafka diskusní večer na téma 

východní a západní židovstvo. To, co v této črtě udeří svou naléhavostí, není tolik 

samotné téma diskuse, ale obzvláštní pozornost věnovaná vzhledu a hlavně způsobu 

projevu jednoho z řečníků: "Kanáří hlas. Filigránem řeči plní až na práh bolesti 

vypalované labyrintové rýhy. Pohazuje hlavou.,,207 Zdá se, že na takových místech se 

objevuje onen nerozlišený a dynamický pohyb ornamentu, který absorbuje do 

jediného celku hlas, řeč i tělo. 

V povídce Zpěvačka Josefína aneb myší národ je privilegovaná jedna z myší 

("tato nicka co do hlasu, tato nicka co do výkonnosti"), jejíž zpěv spočívá v pištění, 

na první poslech stejném jako pištění všech ostatních. Neví se dokonce ani, zda 

Josefma vděčí za svůj obdiv skutečně svému hlasu: "Uvádí nás do vytržení její zpěv, 

či spíše slavnostní ticho obklopující slabý hlásek?,,208 Podstatné však je, že tento 

hlas, jenž přináší rozkoš především samotné zpěvačce, která "trne samým obdivem 

k tónům, jež sama vyluzuje, a umdlévajíc rozněcuje se k novým, jí samé čím dál tím 

nepochopitelnějším výkonům", je onou "nezformovanou hmotou" (Deleuze), která 

se živí sama sebou a jejímž smyslem je samotná razance zvuku prorážejícího vzduch. 

205 Kafka: Děti na silnici, in: Povídky, s. 13. 
206 Franz Kafka: Deníky 1909-1912, Praha 1998, s. 238. 
207 Franz Kafka: Deníky 1913-1923, Praha 1998, s. 153. 
208 Kafka: Zpěvačka Josefina aneb myší národ, in: Povídky, s. 233. 
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Samozřejmě, že je to pištění. Jak by ne? Pištění je řečí našeho národa, jenže leckdo celý život 

piští a neví o tom, zde je však pištění osvobozeno z pout všedního života a i nás na krátkou 

chvíli osvobozuje.2
0

9 

Úniková linie tohoto hlasu je zřetelná už tím, "že pro Kafku je hudba a zpěv výrazem 

či alespoň stopou útěku".21O Jenomže v Kafkově psaní neuniká signif:tkaci jen hlas 

zvířat, ale také hlas lidí. Jedním z nejčastějších podob tohoto nezformovaného výrazu 

je křik. 

Když už to bylo nesnesitelné - jednou k večeru v listopadu - a já pobíhal po úzkém koberci 

ve svém pokoji jak po závodní dráze, znovu jsem se obrátil, zděšen pohledem na osvětlenou 

ulici, a v hloubce pokoje na dně zrcadla, jsem přece jen opět nalezl nový cíl a vykřikl jsem, 

jen abych slyšel křik, na nějž sice nic neodpovídá a jemuž také nic neubírá sílu a který tedy 

stoupá vzhůru, bez protiváhy a nemůže přestat, ani když zmlkne ( ... ).211 

Křik deroucí s hrdinových úst je živlem počatým v zoufalství člověka tváří v tvář 

vlastnímu odrazu. To ale ztrácí na významu, protože křik se defmitivně vzdává svého 

prostředníka, příčiny i záměru. Je hmotou, která pohlcuje okolí, a nesmazatelný, 

protože zproštěný svého "zdroje".212 Je ornamentem, jenž z původního tragického 

dekoru (jenž bolestně a přece ironicky zdobí subjekt) činí sebestředný živel 

převádějící veškerý svůj obsah či esenci na sílu vlastního pohybu. 

Je třeba vytvořit syntax křiku ( ... ) Postupně a pozvolna unést jazyk na poušť. Používat syntax 

ke křiku, dát křiku syntax. 213 

Možná že tato syntax křiku, po které volají v knize o Kafkovi Deleuze s Guattarim, 

není myslitelná v intencích jeho obsahu, ale v samotné síle pohybu, kterou je nesen. 

Křik se totiž svou razancí a významovým oproštěním vyprazdňuje stejně jako vše, co 

se ocitá na hranici možnosti. Co leží za křikem či řevem? Dalo by se možná mluvit o 

mlčení, jímž jsou Kafkovy texty rovněž hojně zaplněny. Vzhledem k jeho 

209 Ibid, s. 240. 
210 Benjamin: Franz Kafka, s. 799. 
2ll Kafka: Trápení, in: Povídky, s, 38. 
212 Podobně je tomu i v kapitole Mrskač z knihy Proces, ve které jsou hlídači, jež na začátku románu 
napomáhají zatčení Josefa K., trestáni bitím metlou. Křik zde nabývá o to děsivější podoby, že je 
zpochybněn jeho lidský zdroj: "V tom se z Franzova hrdla vydral křik, nepřetržitý a nepřestávající, 
zdálo se, že nevychází z člověka, ale z nějakého trýzněného nástroje [ ... ]." (Franz Kafka: Proces, 
Praha 1997, s. 81) 
213 Deleuze - Guattari: Kajka. Za menšinovou literaturu, s. 49. 
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naléhavosti je ale patrné, že mlčení je u Kafky stejně hlučné a zneklidňující jako 

křik: "Sirény ale mají ještě jednu strašnější zbraň nežli zpěv, totiž mlčení. ,,214 

V momentu, kdy se v Kafkových textech mlčí, není tomu tak proto, že by někdo 

nevěděl, co vlastně říci či jak říci něco podstatného - neboť mlčení je "původní, 

neuspořádaný, neslyšný šepot, z něhož může vzejít manifestní diskurz,,215 -, ale 

proto, že je řeč přistižena v momentu vlastní neschopnosti. Ve chvíli, se tato řeč 

octne tváří v tvář nic nevyjadřujícímu křiku, stává se bezmocnou. 

Mluvit s nomády nelze. Naši řeč neznají, ba kdo ví, jestli mají nějakou vlastní. Mezi sebou se 

dorozumívají podobně jako kavky. Ustavičně je slyšet ten kavčí křik. Náš způsob života, naše 

zřízení jsou jim stejně nepochopitelné jako lhostejné. Proto též odmítají jakoukoliv 

posunkovou řeč. Můžeš si čelisti vykloubit a ruce z kloubu vymknout, stejně ti neporozumějí 

a nikdy nebudou rozumět. Často dělají grimasy; to potom kroutí bělmem očí a od úst jim jde 

pěna, avšak nechtějí tím ani nic říci, ani postrašit; dělají to, poněvadž takové jsou jejich 

způsoby. 216 

Křik jako forma komunikace, jejíž těžiště je zřejmě jinde než v účelu či sdělení, se 

objevuje i při zápisu jednoho Kafkova snu: "Mohly to být pouze výkřiky, neboť 

mluvení mi dělalo velké potíže, musel jsem pokaždé nafouknout tváře a přitom 

kroutit ústy jako při bolestech zubů, než jsem ze sebe vypravil sIOVO.,,217 

Je-li křik zatížen jazykovým významem, může jeho vyznění působit značně 

ironicky. Ve chvíli, kdy se Josef K. dostává před vyšetřujícího soudce, aby se 

obhajoval, ozve se kdesi ze shromáždění zvolání, jehož spontánnost hned vzápětí 

nabourává vlastní komentář. Skoro to vypadá, jako by v tomto zvolání, kde do sebe 

naráží křik a jazyk, Kafka ironicky shrnul rozpor mezi "psaním křiku" a jeho 

tematizací: 

Mimoděk zvýšil hlas. Kdosi někde zvednutýma rukama zatleskal a zvolal: ,,Bravo! Proč by 

ne? Bravo! A ještě jednou bravo!,,218 

Slova - která spíše než by přiléhala k zvolání a hlasu, jímž jsou nesena, na tomto 

hlasu spíše parazitují - jsou zde samozřejmě ironizována svým významem a 

214 Kafka: Mlčení sirén, in: Povídky 11, s. 304. 
215 Michel Foucault: Myšlení vnějšku, in: Myšlení vnějšku, Praha 2003, s. 66. 
216 Kafka: Starý list, in: Povídky, s. 129-130. 
217 Franz Kafka: Deníky 1913-1923, s. 242. 
218 Franz Kafka: Proces, Praha 1997, s. 47. 
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kontextem, poukazují ale současně na jistou tendenci v Kafkově psaní, jež odkrývá 

svár sdělení a řeči samotné: ,,[ ... ] řeč se ukazuje jako loučení s tím, co pojmenovává, 

a [ ... ] ještě silněji jako pohyb, v němž zaniká ten, kdo mluví,,?19 Ve stejném 

shromáždění, kde se ozývá tato ironizující ovace, se ocitá i milenka vyšetřujícího 

soudce a studenta, patrně jedna z těch, kterým se zdají obžalovaní krásní. Řeč Josefa 

K. ji přitahuje, aniž by mohla porozumět jejímu významu: 

Usoudila jsem tak už podle vaší řeči, která se mně osobně velice líbila. Vyslechla jsem sice 

jen část, začátek jsem zmeškala, a když jste končil, ležela jsem s tím studentem na zemi.220 

Přerývavá řeč, jejíž začátek leží v absenci a konec v sexuálních hrátkách, zřetelně 

ukazuje, jak nepodstatné může být někdy to, co se v Kafkových textech říká. Zde to 

platí dvojnásob, protože ať je obhajovací řeč Josefa K. sebedokonalejší a 

přesvědčivá, není mu to vzhledem k celému procesu celkem nic platné. Střet Josefa 

K. se zákonem v Procesu je navíc mj. střetem jazyků,221 ústícím do nerozumění: 

"Konečně si všimnul, že na něj mluví, ale nerozuměl jim, slyšel pouze hluk, který 

vše ohlušoval a jímž jako by pronikal neměnný vysoký tón jako zvuk sirény.,,222 

Ať už jde o šelest Odradkova smíchu, pištění Josefíny, křik nomádů, sborový 

dětský zpěv ozývající se ze sluchátka jako odpověď zámku či hlas rozkládající a 

současně spoluvytvářející slova, to, co slyšíme, je jeden z ornamentů zavinujících 

Kafkovo psaní. Bujení ornamentu tvořeného z ,,řeči pokryté kůží", tedy řeči, jež 

sděluje hlavně svou materialitu, subverzi a intenzitu ("živá expresivní látka, která 

mluví sama pro sebe a nepotřebuje být formována"),223 a z těla, jenž více než jedním 

tělem je tělesností ukazující sílu svého svobodného a kreativního pohybu, způsobuje, 

že toto psaní je velmi tělesné a hlučné. 

K tomu, aby bylo možné představit si estetiku textového požitku, bylo by třeba do ní pojmout 

psaní nahlas. ( ... ) Není neseno dramatickou intonací, záludnou melodií či laskavým 

přízvukem, ale zrněním hlasu, které je erotickou kombinací témbru a řeči a může být stejně 

219 Foucault: Myšlení vnějšku, s. 41. 
220 Kafka: Proces, s. 55. 
221 To se ostatně týká i střetu K. se světem Zámku, jenž vytrvale mlčí nebo řeč K. ve svém mlčení 
rozpouští: ,,Klamm byl daleko, hostinská Klamma jednou přirovnala k orlovi a K. to připadalo 
směšné, teď však už ne, myslil na jeho vzdálenost, na jeho nedobytné obydlí, na jeho mlčení, 
přerývané snad jen výkřiky, jaké K. ještě nikdy neslyšel [ ... ]." (Franz Kafka: Zámek, Praha 1997, s. 
130) 
222 Ibid, s. 74. 
223 Deleuze - Guattari: Kajka. Za menšinovou literaturu, s. 38. 
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jako přednes druhem umění: uměním vést své tělo (odtud jeho důležitost v divadle dálného 

Východu). Vzhledem ke zvukům jazyka není psaní nahlas fonologické, ale fonetické; jeho 

cílem není zřetelnost sdělení, ani divadlo emocí. To, co hledá (v perspektivě rozkoše), jsou 

pulsující srážky, řeč pokrytá kůží, text, ve kterém bychom mohli zaslechnout zrnění hrtanu, 

patinu konsonantů, slast samohlásek, celou stereofonii kůže: artikulaci těla a jazyka, ne 

smyslu či řeči.224 

224 Barthes: Le plaisir du texte, s. 88-89. 
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Závěr. Fyziognomie psaní 

Čím víc koní zapřáhneš, tím rychleji to půjde - totiž ne vytrhnout kvádr ze základů, což je 
nemožné, ale přetrhat postraňky, a tím začít veselou jízdu naprázdno. 225 

Na počátku této práce stojí fascinace psaním, jež uniká jasnému 

významovému uchopení, interpretační syntéze a aplikaci již předem hotových 

kategorií; psaním, jež znejišťuje dosavadní způsoby četby a způsob chápání literatury 

(a světa) vůbec, ironizuje osvědčené interpretační modely i čtenářovu touhu po řádu 

a říká si - ve chvíli rozhodnutí o tomto psaní přesto promluvit - o jiné čtení (a psaní), 

které se pokusí rezignovat na svou převahu nad textem a citlivě sledovat místa, jež 

klasickému zvýznamňování unikají. O tento způsob potýkání se s literaturou 

vydávající se jiným směrem, než Je systematické a syntetizující uchopení 

"významového směřování díla" a jenž spolu s Deleuzem nazývám experirnentací, se 

zde snažíme. 

Místa, která v úvodu spolu s Barthesem nazýváme trhlinami, se ukazují jako 

prostor, ve kterém působí subverzivní síla literatury unikat smyslu a jeho 

rekonstrukcím a kam vstupuje radikální řeč těla. A jsou to právě tyto trhliny, co se 

pokoušíme sledovat v textech Dostojevského, Gombrowicze a Kafky. Experirnentace 

jdoucí napříč trhlinami se zde však netýká jen těchto tří autorů, ale rovněž textů, 

které (byť v jiném diskurzu) poukazují na společné zneklidňující fenomény, ať už jde 

o Barthese, Deleuze, Kristevu či Petříčka. To znamená, že teoretické teze těchto 

myslitelů zde nejsou jen pro ilustraci motivů či témat oné spisovatelské trojice (a 

naopak), ale hlavně pro naznačení souvislosti, která se netýká přímého vlivu, ale 

jakési vzájemné rezonance: společné poetiky těla i řeči a myšlení trhlin. 

Ve druhé části práce se snažíme ukázat, jak spolu s Dostojevským vstupuje na 

literární scénu něco, co je zde nazýváno subverzivním gestem a co nese stopy 

fenoménu, jenž jsme spolu s Adornem, Deleuzem a Barthesem pokusili přiblížit 

v úvodu: únik smyslu, jehož specifičnost netkví ve stavu defmitivního zbavení se 

smyslu, ale v opakovaném procesu jeho zbavování, negace a rozpouštění, a který se 

odehrává právě v oněch trhlinách vedoucích k ,,rozkoši z textu" a "tvůrčímu 

nerozumění". Subverze tohoto gesta, jehož charakter osvětlujeme spolu s Kristevou, 

Artaudem, Benjaminem a Petříčkem, tkví v mezním prostoru, který obývá, tedy mezi 

225 Kafka: Siřemské zápisky, in: Povídky 11, s. 313. 
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srozumitelnou řečí a nesrozumitelným tělem, v signifIkaci, jež v něm klíčí, která 

však zůstává nezacelená a ve stavu zrodu, ale také v nemožnosti jasného uchopení a 

konceptualizace. Dostojevského gesto, ozývající se hlavně v Běsech a v Zápiscích 

z podzemí, je zde nahlíženo jako "exploze" jakési vůle k absurditě, jež sestává ze 

vzpoury proti racionálnu, vědomého nároku na zlo a touhy po realizaci vlastních 

fantasmat. A je to právě tato vůle k absurditě, jež stojí - v kontrastu k Bachtinově 

pojetí skandálu jakožto svého druhu individuální revolty proti společnosti a jejímu 

salónnímu kódu a konceptu karnevalizace coby interpretačního modelu těchto gest 

vzpoury - stojí v pozadí skandálního jednání Dostojevského hrdinů. 

Emblematickým autorem této práce je Witold Gombrowicz, v jehož psaní 

hlavně sledujeme toto smyslu unikající gestuální dění. Na rozdíl od Dostojevského, 

kde je subverzivní síla gesta stále ještě upozaďována akcentem na hrdiny - už u něj 

se však ukazuje, že nejde tolik o nositele gesta, ale spíše o jeho prostředníky -

sledujeme, jak se v Gombrowiczově díle gesto autonomizuje, zbavuje signifIkace a 

akcentuje roli, kterou v Gombrowiczově psaní hraje tělo. Gesto i tělo, kterému patří, 

se zde ukazuje jako hlavní princip úniku ze zajetí Formy, jenž utváří celou autorovu 

poetiku. Forma, která je u Gombrowicze ztotožnitelná s jakýmkoliv procesem tváření 

se či "dáváním se navenek" a která je zda nahlížena coby paralela pevného řádu a 

smyslu, představuje neustálou hrozbu z ustrnutí v něčem hotovém a zaceleném a 

současně toto strnutí vytváří. Gombrowiczovo psaní Formy tak vytváří podobně 

zanikající a znovu se utvářející pohyb, jako je onen únik smyslu: gesta a těla, která 

mají moc této Formě vyklouzávat (a smyslu unikat) se svým osvobozením dostávají 

do zajetí Formy nové. I přesto však nejrůznější projevy Gombrowiczovy gestuální 

praxe, které v souladu s jeho vlastním jazykem nazýváme fantasmatickou 

choreografIí, pronásledováním, šmírováním či zasahováním vytváří v jeho díle 

alespoň dočasně ne spoutané a ztřeštěné dění, které strhává okolní svět do svého 

pohybu a zpochybňuje přítomnost smyslu a reprezentace coby podmínky 

(stvořeného) světa. 

Pro přiblížení se povaze tohoto gesta a jeho důsledků jsme se pokusili popsat 

jejich přítomnost i ve fIlmu Sedmikrásky Věry Chytilové. Ztřeštěná gesta nesená 

rozkoší z činu, hravá, na svůj význam rezignující řeč a subverzivní smích ironizující 

závažnost a význam řečeného, jež navíc bortí hierarchii celého díla, vytváří stejně 

jako v Gombrowiczově psaní vlastní skutečnost, jejíž existencí je osvobozující únik 
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před "objektivním" a tvoření vlastního autonomního kódu, tedy kódu, ve kterém více 

než o řeč artikulující smysl, jde o řeč artikulující tělo s jeho vlastními úmysly. 

Gesto, jež jsme se pokusili zvýraznit coby určující princip Gombrowiczova 

subverzivního psaní, ukazuje na ještě obecnější jev, kterým je bytostné propojení těla 

a řeči. Toto propojení, jež sledujeme s pomocí některých pojmú Deleuze a 

Guattariho, vytváří v psaní Franze Kafky něco, co v třetí části této práce nazýváme 

ornamentem a jehož pohyb sledujeme v psaní obou autorú. Při pokusu o 

pojmenování základních rysú ornamentu se díky některým závěrúm Hockeho, 

Worringera, Barthese a Heczkové ukázala jeho tvúrčí sémiotická neuchopitelnost, 

rezignace na vlastní hierarchii a kompozici, podstatná role detailu a násilí, jež strhává 

čtenářovu pozornost do vlastních záhybú, tedy rysy, které jsou určující i pro samotné 

gesto. Dalo by se tedy říci, že Gombrowiczovo gesto a Kafkúv ornament jsou 

emblémy splynutí těla s řečí, místem, kde se psaní obou autorú setkává. 

Více než v ornamentu samotném však sledujeme jeho podstatu v pohybu: 

ornamentalizaci. Subverzivní síla tohoto pohybu spočívá jak v odkládání či 

rozpouštění smyslu, což je jeden z hlavních principú Kafkova díla, tak v možnosti 

vrústat a zaujmout místo jakési pomyslné dominanty, jež ornament púvodně ovije!. 

V této souvislosti byla vyslovena hypotéza, že Kafkovo psaní možná vytváří 

podobenství svého vlastního pohybu, ve kterém nelze odlišit, co je ještě dominantou 

(či jakýmkoliv centrem) jeho díla a kde již začíná ornament tuto dominantu 

obtáčející. Ukázalo se, že u Gombrowicze je ornament projevem rozbíjení Formy a 

ústí do často groteskní fragmentarizace jí vytvářené skutečnosti. Už u něj se však 

ornament proJevuJe coby figura oscilující meZI ironickou vyprázdněnou 

dekorativností a erotickou symboličností. Tato oscilace meZI znakovou 

vyprázdněností a symbolickým potenciálem, pohybem vně a uvnitř, mezi ovíjením a 

prorústáním je pro ornament typická a vede nás k domnění, že tento splývavý a 

nerozlišitelný pohyb - bujení ornamentu - je principem celého Kafkova psaní, které 

rozpouští i samotnou hranici mezi řečí a tělem. 

Tento subverzivní pohyb ornamentu, který v Kafkově psaní prorústá tělo 1 

řeč, se objevuje v nejrúznějších podobách toho, co zde s Barthesem nazýváme řečí 

pokrytou kúží a která zahrnuje jisté radikální a pomezní formy hlasového projevu, ať 

už jde o zvířecí zvuky, kterých si všímá Deleuze s Guattarirn a Benjamin, nebo 

lidský smích, křik a zpěv. Specifičnost této "řeči" spočívá ne tolik v tom, "co 

vyjadřuje" či označuje - protože tato řeč sděluje především samu sebe -, ale ve 
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vlastní materialitě (tedy řeč jako sonorní tkáň rozpouštějící smysl), intenzitě 

(dynamický pohyb živící se sám sebou) a subverzi (komunikace spočívající v 

"nerozumění", znejistění samotného verbálního kódu a existence nezávislá na svém 

původci). 

Důraz, který kladou Gombrowicz i Kafka na gesta, tělo, řeč i hlas, se 

pochopitelně netýká jen motivů, témat či příběhů jejich děl. Pokusili jsme se ukázat, 

že Gombrowiczovo psaní o Formě je současně psaním Formy a že gesta, jež ovládají 

jím stvořený svět, jsou rovněž gesty ovládající jeho psaní. Stejně tak nám sledování 

ornamentu a jeho pohybu "zdobící" tělo a řeč v Kafkových textech dává dojem, že 

Kafkovo psaní je tělesné a hlučné. Je tomu tak nejen z toho důvodu, že těla a hlas u 

Kafky často představují samostatné dění, ale hlavně proto, že tělesný princip 

ornamentu, rušící významovou hierarchii i řád a unášející veškerou pozornost do své 

spleti, kde se vytrácí smysl, je stejným principem, který nese pohyb Kafkova psaní. 

Proto mluvíme o fyziognomii psaní: psaní, jež dostává kontury vlastních vynálezů. 
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Summary 

My thesis "Escape from the Chains of Sense: Towards the Subversive Force 

of the Texts of F. M. Dostoevsky, F. Kafka and W. Gombrowicz" focuses on the 

phenomenon here called the f1ight of sense. This notion challenges interpretation as 

a desire for order and for synthesis of the work's semantic direction, and caUs for a 

different reading of the work. In the introduction, using Adorno's, Deleuze's and 

Guattari' s concepts, I try to show that the f1ight of sense is not a final state (being 

without sense) but the act of its f1eeing. Inf1uenced by Barthes and his concept of the 

pleasure ofthe text, I call the spaces ofthe subversive force, which lets the sense and 

its reconstruction slip away, ruptures. They lead to a "creative rnisunderstanding" 

which is a ground for experirnentation. This experimentation does not refuse 

interpretation and its hermeneutic claim on clear understanding but suggests a 

different approach: a reading that looks through these ruptures and lets itself get 

seduced by the gestures and ornaments, which defer or dissolve meaning in the text s 

of Do sto evsky, Kafka and Gombrowicz. Thus experimentation is an attempt to 

describe how these elements work together. 

In the second chapter "Gesture as an Act of Subversion", I try, under the 

inf1uence of Kristeva and Artaud, to demonstrate how the gesture, which is here 

considered as an autonomous element between an illegible body and signifying 

speech, creates its own reality in the works of Dostoevsky and mainly in 

Gombrowicz. In Dostoevsky, the particularity of the gesture consists in an explosion 

of a "will to absurdity", which reveals a de sire for revolt against the rational, a right 

for evi1 and a willingness to realize any phantasm. In Gombrowicz, the gesture 

creates a space with its own rules, a landscape of the body, which has a power to 

escape from the Forrn, from the strict order and presence of sense. Gombrowicz's 

writing of Form creates a parallel with the f1ight of sense: although the gestures, 

carried along by joy of act, f1ee the reality imprisoned in Form - to create the world 

of subversive laughter, of foolhardy and subversive acting, which can be out of 

control not only ofthe characters but also ofthe narrator - they can thereupon fall as 

victirns to yet another Form. Nevertheless, Gombrowicz's gestures compose a certain 

speech ofthe body which flees sense and deconstructs the borders between language 

and the body. 
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In the third chapter "Ornamentalisation of Speech and Body" I present 

another element of Gombrowicz's but mainly of Franz Kafk:a's writing - the 

ornament. With the aid of a historieal exeursus to the gothie, manneristie and Art 

Nouveau's use of ornamentalization and with Barthes' eoneeption of a "punetum", a 

piereing detail and a rupture in eode, I suggest some of the ornamenťs subversive 

qualities: its osei11ation between an empty and ironie deeoration and a symbolie 

potential; its violenee whieh imprisons the reader's gaze in the ornamenťs tangle; its 

power to rearrange the hierarchy of a work and its ability to change eompletely the 

direetion of reading. But rather than being interested in the nature of the ornament 

itself I traee its movement in the connection of body and speeeh, whieh are essential 

for Kafk:a and which ereate what we eall along with Barthes "the speeeh eovered in 

skin". This movement, "the proliferation of ornament", is a metaphor for Deleuzean 

speech, whieh renounces representation, severs a signifying ehain and appears in 

many of Kafk:a's variations of voice (i.e. in seream, laugher or singing). The 

proliferation of ornament - a confusing movement in whieh we are no longer able to 

differentiate between the dominant (theme) and the ornament that grows into it - is 

also a metaphor for Kafk:a's writing. 
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