
250 COULEUR 

naklad~telství ~sou stávaj~cív~olitikou MK držena v pozici jakýchsi rukojmí: "almužny" 
~avazuJI ke vdeku, ale neres1 podstatu problému, která spočívá v dlouhodobém pod
financování nekomerční literatury. 

Jak již bylo ř:~ev~o (pozn. pod čarou 2), rozhodovací proces evidentně preferuje 
podporu co nejs1rs1ho spektra kvalitních nakladatelů (3. 2. 4. Počet podpořených na
kladatelství, 3. 2. 3. Výše podpory jednotlivých titulů)- a proti tomu nelze nic namítat. 

Vz~ledem ~e z~išt~~~; že. zde existuje kolem 50 subjektů, které jsou každoročně pod
poreny, z mchz vetsma je rok od roku identická, lze konstatovat, že v tomto ohled 

• • ••v v v U 
existuje JIZ pomerne stabilní a ověřený prostor, kam dotace směřují. Ta nakladatelství 
která MK dotuje, či alespoň naprostá většina z nich představuje skutečný základ české 
nekomerční literatury současnosti. 

Pro MK by z toho mělo podle mne vyplývat, že právě na ověření jejich potřeb se do 
budoucna soustředí a že vytvoří takové podmínky, které umožní jejich efektivní roz
voj. Nástrojem k tomu mohou být bezpochyby nejenom subvence, ale i legislativní 
kroky. Komunikace s tímto nakladatelským prostředím je domnívám se pro efektivní 
(či jen "efektivnější") podporu, o niž MK usiluje, naprosto základní. Nejde o to, že by 

z~e měl pře~ládnout něj~ký paternalistický přístup státu, jde o to ujasnit, jakou a jak 
vyznamnou ulohu z hlediska podpory zde stát má hrát, i vzhledem k tomu, že v bu
doucnosti nelze předpokládat, že by se tato sféra bez podpory obešla a že jiné způso
by mecenátu nejsou bohužel na vzestupu.26 Tato podpora se samozřejmě může usku

tevčňova~ různým z_působem, respektive různě draze pro občany. Bude-li stát pouze 
prerozdelovat pemze vybrané na daních, jde o variantu relativně zajištěnou, avšak ve 
srovnání s jinými institucionálními nástroji vždy tou nejdražší a nejméně efektivní. Na
příklad daňové úlevy či jiné zákonem stanovené instituční rámce jsou vždy lacinější, 
a tedy i efektivnější způsoby. V současnosti se však bohužel zdá, že diskuse o těchto 

ji~ý~h možn~stech podpory jsou v lepším případě věcí budoucnosti. Neexistuje účin
na s1la, ktera by o takovýchto rámcích uvažovala, neexistuje ani společenská diskuse 
o tomto tématu. Dotační politika je dosud jediným způsobem státní podpory oblasti 
knižní kultury. Než se stane pouze jedním z nástrojů- a to je v nedohlednu -, zůstává 
nutně také bohužel jediným významným tématem. 

Je jis~ě. u.vítáníh~d~é, že ministerstvo kultury anketu vyhlásilo. Dodejme, že v říjnu 
t.r. ~erejnilo str~cne vyhodnocení na svých internetových stránkách (to však na při
pommky uvedene v tomto textu nereaguje). 

V letošním roce, tj. rok po schválení "Koncepce účinnější podpory umění na léta 
2007-2013", klesl meziroční objem dotací státu na vydávání nekomerční literatury 

o více než 22 procentY Státní rozpočet na rok 2008 (a výhledy na roky další) ~ 
nepočítají se zvyšováním prostředků určených pro ministerstvo kultury. Na- •. 
vzdory proklamacím tak s největš í pravděpodobností podpora neporoste. 

Robert Krumphanzl 

26) Viz pozn. pod čarou 1. 

27) Viz 3. 2. 1. Meziroční srovnání celkové podpory. 
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Žralok vole, to je bejk 

I. 
Hra René Levínského Harila vychází z jednoduchého, avšak velmi nosného nápadu, 
rozvinutého ad absurdum: čtveřici obstarožních německých pankáčů napadne, že 
by mohli z freiburské ZOO osvobodit mladou gorilu Kisoro, která nemůže v zajetí 
svobodně menstruovat. Zprvu fantazírují o společném útěku do Afriky, poté se ale 
i s unesenou gorilou utáboří na břehu Bodamského jezera a prostřednictvím ná
hodně ukradeného notebooku začnou provozovat placené zoofilní pornografické 
stránky; nakonec je - při pokusu svůj nečekaně úspěšný "projekt" výhodně prodat 
- sežere žralok. To vše je sepsáno slovníkem, jehož vulgarita nemá v českém drama-

tu obdoby. 
Poněkud matoucí podtitul Harily zní Čtyři z punku a pes. To sice zdánlivě odkazuje 

k socialistickým pokleslým žánrům, ve hře samotné se však tento motiv vůbec neobje
ví; titulní pankáči jsou provenience zjevně "západoněmecké'' a jejich repliky jsou sar
kastickou přehlídkou typických témat současných1 protikapitalistických, protiglobali
začních (a obdobných) aktivistů. Asociační řetězec úvodního blábolivého rozhovoru 
nejenže nadhazuje většinu motivů, které budou později rozvedeny (od "svobodné" 
menstruace' až po žraloka), ale také zřetelně vymezuje původ i okruh frází a klišé, kte· 
ré tvoří jádro promluv ústřední čtveřice (,.Píča je to delfín. zkunděná píča, co se nechá 
akorát vochočit! [ ... ] Si pleteš lachtana s delfínem [ ... ]A co máš proti lachtanoj? je 
vraždí Buš po milionech svejma ropnejma skvrnama [ ... ]Do piči oje to snad charak· 
ter delfínův, že se nechá vomrdat? Není doprdele delfín pro svou dobrotu jen voběť 
tohodle zkurvenýho světa?- je to v systému[ ... ] celej tenhle nadnárodní řetězec del· 

finárií! [ ... ] Nejvíc to válcuje ženskou, tahle projebaná postglobální modla produkce 

a růstu. [ ... ] Co ženská! Nejvíc trpěj gorilyt}. 
Jen o málo méně zavádějící než "ostalgická" stopa je v souvislosti s Harilou občas 

zmiňovaný termín "coolness". Tedy oblíbené, ač poněkud vágní označení pro drs· 
nou dramatiku devadesátých let, která se snažila šokovat mimo jiné ostrým výrazivem 
a explicitním zobrazováním záležitostí spojených se sexem. Harila skutečně vstoupila 
na scénu v období, kdy coolness začala rychle vycházet z módy, a může se tudíž na 
první pohled jevit jako její pozdní manýristický výhonek nebo dokonce parodie; tím 
spíše, že se Levínský ukrývá pod pseudonym Helmut Khul2• Spojnice Harily s pra· 
vověrnou coolness (asociální protagonisté, nevybíravé výrazivo, důraz na sex) sice 
opravdu existují, jsou však jen velmi vnějškové. Levínského stárnoucí pankáči mají 
k typickým coolness hrdinům, outsiderům deptaným moderní společností, stejně da· 
leko jako hlavní téma celé hry - rozpor mezi frázovitě proklamovanými ideály svobo· 

dy a nepěknou realitou. 

1) Děj sice není přesně datován, z několika replik však vyplývá, že se odehrává v roce 2003. 
2) René Levínský tradičně nepodepisuje hry svým vlastním jménem, ale barvitými pseudonymy. 
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Užitečnější než hledat vazby ke coolness je připomenout, že Harila logicky navazuje 
na sérii Levínského textů, v nichž hraje ústřední roli jazyk. Podobným způsobem byly 
konstruovány již starší opusy, například "hrdinský epos" Přehrada (kombinující cito
vé peripetie s technickým žargonem) nebo pseudozakarpatskoukrajinský Kašpárek, 

~etní~ koločavský, ~~psaný bizarním umělým nářečím. Přímou předchůdkyní Harily 
Je ovsem dosud neJuspěšnější Levínského hra ještě žiju s věšákem, čepicí a plácač
kou, zasazená do zcela konkrétního, jazykově určeného železničářského mikrosvěta. 
S jistou nadsázkou je možné říci, že po východočeských ajznboňácích přišli na řadu 
němečtí pankáčj3; to sice přineslo příslušné zhrubnutí výraziva, princip však zůstal 
podobný. V Harile je vše nicméně mnohem vyhrocenější: autor zaujímá vůči svým 
postavám postoj o poznání ironičtější, absurdita příběhu je ještě křiklavější a celá hra 
navíc vyznívá jaksi názorněji. 

ll. 
René Levínský (1970) vyniká mezi současnými českými dramatiky citem pro jazyk 
a schopností nechat hrdiny vést do sebe zavinuté, "stupidní" dialogy, které znějí vel
mi pravděpodobně a věrohodně, skoro jako by byly odposlechnuty přímo v terénu. 
Postavy žvaní a žvaní, nic světoborného se neděje- a přesto je to velmi zábavné. Vtip 
je v tom, že tyto dialogy nabízejí nejen "naturalistickou pravděpodobnost", ale také 
svébytné poetické kvality (což ostatně Levínský opakovaně zdůrazňuje, dojde-li řeč na 
záplavu vulgarismů). Prvoplánově obhroublých výroků ("Ciovanni, (Y sklapni fekál, 
posrals toho dneska už dost") je kromě toho v Harile až překvapivě málo; typická re
plika spíše kombinuje pokleslé výrazivo s nepřípadně sofistikovaným sdělením a od
bornými termíny ("To je do hajzlu pestrost příběhů a postojů v tomhle prenatálnfm 
světě, že by se z toho jeden posral. "). 

Právě v nedějových pasážích přitom často prosakují na povrch věci docela zásadní 
(i když nikoli nezbytně, někdy je to prostě "jen" velmi zábavné plácání); zároveň ne
nahraditelně napomáhají charakterizaci- či odhalení- mluvčích. V českých krajích to 
ne ní tak docela obvyklý postup; paralely by spíše bylo možné hledat v anglosaské dra
matice - mistry tohoto způsobu psaní jsou kupříkladu David Ma met nebo Martin Mc
Donagh. Za zmínku však stojí, že zálibou v pokleslém aktivistickém výrazivu může Ha
rila připomenout zásadní roli, kterou hrála socialistická fráze v českém dramatu druhé 
poloviny šedesátých let, ironická demonstrace schopnosti interpretovat zradu ideálů 
či podraz coby chvályhodné jednání zase odkazuje k "disidentským" hrám z počátků 
normalizace. A co je vůbec nejdůležitější: stejně jako nebyla "Plácačka" prvopláno
vým popisem hemžení několika zapadlých železničářů, ale chytrou sondou do bana
lity postkomunistického světa, Harila skrze obstarožní německé pankáče míří na se-

3) Levínský již několik let žije a pracuje v Německu a k sepsání hry jej údajně inspirovalo to, že místní 
pankáče ve Freiburgu každodenně vídal. V Levínského domovském souboru Nejhodnější medvídci 
navíc Harila není první hrou tohoto zaměření: do německého "rebelského" prostředí umístil svůj 
muzikál Ultimátum i David Doubek. 
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bestředný aktivismus, přesvědčený nejen o své morální nadřazenosti, ale i o tom, že je 
povolán k nápravě světa bez ohledu na to, jestli o to svět stojí, nebo ne. 

Protagonisté Levínského hry jsou rozlomeni obdobným způsobem jako jejich re
pliky. Primitivní hovory na téma chlastjhuleníjsouložení sice náležitě tvrdí muziku, 
stejně často však pronášejí výroky, které jsou de facto překladem módních sociologic
kých, feministických nebo ekologických axiomů do "pankáčštiny". Výsledek zní sice 
kuriózně, původní smysl sdělení nicméně zůstává zachován (,.,[ ... ] ti říkám, to je to, 
co zvotročilo ženu, tenhle vypičenej romantismus, poněvadž láska to nenf kurva nic 
než pudová reakce oběti na násilnfka a jinak hovno."). Autorův ironický vztah k frá
zím a teoriím tohoto druhu je zřejmý, stejně jako zlomyslné potěšení, s nímž je umis
ťuje do nepřípadného kontextu a demonstruje tak jejich vyprázdněnou nabubřelost; 
zásadní je, že hovory tohoto typu neustále připomínají "neautentičnost" a pozérství 
coby podstatný rys ústřední čtveřice4• A aby nebylo žádných pochyb, objevuje se do
konce i několik narážek na to, že čtyřicetiletí vyznavači absolutní svobody a nezávis
losti stále setrvávají v péči rodičů (Kari-Heinz si dokonce i uprostřed "akce" najde čas, 
aby odepsal na matčinu esemesku: "Radsi tofu na cesneku, vis ze mam po tastickach 

z listovyho testa dycky s racku, mami, do piet). 

111. 
Harila sestává ze dvou odlišných (a bohužel nestejně povedených) polovin. Ve druhé 
půlce hry, odehrávající se (po úspěšném únosu gorily Kisoro ze ZOO) na břehu Bo
damského jezera, se vznešeně svobodomyslné fráze rychle vytrácejí - úměrně tomu, 
jak protagonisté začínají jednat ve zjevném rozporu s ideály, které předtím halasně 
proklamovali. Jsou si toho do jisté míry vědomi, občas zapochybují a snaží se své 
chování ospravedlnit sofistickou verbální gymnastikou: "Do hajzlu, tohle nenf prdel, 
Elso. Práce, to je kurva smrt! A v našem případě k tomu zneužití Kisoro [ ... ] - Mi tu 
eště blej, že za prachy si nezamrdáš, že prostitutka při ráži v jinym rytmu než (Y vole 
ňáká láskou vomámená kráva [ ... ]jen ať je do hoven mezi lidma, ať se do hajzlu 
socializuje."). A v průběhu pokusu Kisoro prodat dokonce zazní i jednoznačné po
pření "revolučních" ideálů, podepřené argumentací intelektuálně nejtěžšího kalibru: 
"si přečti nejdřív Wittgensteina než začneš plašit. Klec, prázdnota - to je jak špetzle 
nebo knedlík do hoven, pojmologie maloměšťáka, se můžu vysrat na revoluci, by mě 
akorát stejně požrala nakonec, že sem její dítě." Logickým trestem za takto otevře
nou dezerci je sežrání žralokem- symbolem zrazené svobody-, které následuje hned 

vzápětí po podpisu smlouvy. 
Oblouk, který protagonisté Harily opisují, je tedy vcelku zřetelný. Když však autor 

ve druhé polovině ustanovuje za hlavní téma celé hry zradu ideálů, zdá se, že si tím 
věc poněkud usnadňuje. První půle, v níž se ještě gorilí únosci nestačili "zpronevěřit" 
tomu, k čemu se sami hrdě hlásí, totiž míří o poznání hlouběji: ukazuje, že ony vzne-

4) v tomto ohledu se Harila liší od Ještě žij u s věšákem, čepicí a plácačkou, která navzdory ironií 
a nadsázce evokuje železničářské prostředí i postavy ve velmi věrohodné a jednolité banalitě. 
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šeně se tvářící ideály (přinejmenším v podobě, v jaké jsou zde hlásány) mohou b ' t v 
' k· k' , Y e 

:_ve pra t1c e, a rozum1 se samo sebou, že velmi bezohledné aplikaci více než sporné. 
Ze "myslet to upřímně" a zůstávat věrný svým pravdám ještě zdaleka nemusí být zá
rukou "chvályhodn~sti". činů a dokonce ani polehčující okolností. Harila je nejsilnější 
v momentech, kdy 1ron1cky předvádí stárnoucí "rebely", kteří zarytě odmítají opustit 
svou zamilovanou barikádu - napůl směšné a politováníhodné, napůl nebezpečné 
a destruktivní. Nechat velkohubé vyznavače svobody a vášnivé bojovníky proti světu 
spout~nému vpen~zi změnit se při první příležitosti v cynické vykořisťovatele, je sice 
efektn1, ale prece Jen trochu laciné. 

Druhá polovina Harily navíc svou snahou dále stupňovat beztak již hodně absurd

n~ rozeh~ané dění půso~,í po~ěkud vykonstruovaně. Náhlá proměna pankáčů v pa
saky, kten "osvobozenou goniu ochotně prodávají k využití v pornoprůmyslu, a zdá 
se, že by byli ochotní jít ještě dál ("Budíne do hajzlu rádi, že za tyhle prachy nechce 
do píči i Rudiho"), vyznívá jako autorská svévole, která na rozdíl od první části postrá
dá vnitřní logiku. Tím spíše, že se v této souvislosti objeví i několik vcelku postrada
telných ornamentů, především mystická cháronovská postava podnikatele Tichého 
který čtveřici, zpronevěřivší se svým ideálům, vyláká na jezero, a tedy i do žraločí tla~ 
m~.v Tichému dokonce Levínský těsně před koncem připisuje dlouhý monolog-skru
maz sl_ov, zcelav se vymykající celkovému ladění hry ("[ ... ] Šišky do vao/, semenáčky 
zasadtt a nesezrat. Odehnat veverky, zalévat, hřát, hrát na violu, pokorně opylovat. 
Včely! Chránit k práci povolné před třídní morálkou a poživačným chtíčem odborů! 
Pře~ést~e na ~ruhý b~e__h!''). A trochu samoúčelně působí i závěrečný interní žert, jímž 
Levmsky Hanlu provaze se starší hrou Ultimátum Davida Doubka, kolegy z divadla 
Nejhodnější medvídci. 

I v těchto poněkud zadrhávajících pasážích se však Levínský může spolehnout na 
své silné zbraně - jazyk a dialogy. Scéna se žralokem, v níž znova a znova dochází 
k n:jhorší možné variantě ze všech uvažovaných, se řadí k nejzábavnějším místům 
cele h~ ~,S: neposer. za:ím pluje horizontálně, čili de vo hovno. Žralok útočí vždyc
ky verttkalne [ ... ] dokud vtdíš ploutví vole, máš to na háku. -Mám pocit, že ploutev už 
nevidím. - Do hajzlu Ciovanni, nejdřív si vykleplej, že vidíš žraloka, teď máš v gatích, 
že ho nevidíš, si vyber, kurva!"). 

IV. 
Navzdory méně povedené druhé polovině je nicméně Harila pozoruhodná hra a bez
peč~ě se řadí k tomu nejlepšímu, co v domácí dramatické literatuře za poslední roky 
vzn1klo. René Levínský je nezaměnitelným stylistou, důsledně rozvíjejícím osobitý 

způs~b psa~í, a navíc i sympaticky osamělým běžcem, který se nežene za po- fl 
pulantou a Jemuž nečiní problémy ignorovat příkazy doby i módní trendy vše- ' 
ho druhu. 

Vladimír Mikulka 
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Vedle sebe 
Shodou okolností vystavovali letos v Praze přímo "proti sobě" takřka zároveň umělci, 

které nemám v úmyslu srovnávat; chystám se je pouze postavit "vedle sebe", v pořadí, 
v jakém jsem jejich výstavy navštívil. Ostatně- co mají tito autoři jinak společného? 
Snad jen generační blízkost a asi obdobné zkušenosti z mládí, které prožili v ducha
morném klimatu "socialistického" státu. Také byli všichni tři ještě před těmito výstava
mi představeni na stranách Revolver Revue. To může být z jistého úhlu pohledu dost, 
ale pro hledání hlubších paralel v tvorbě nikoli. Nakonec by bylo možné dodat, že je 

všechny spojuje "poctivá práce", ale zní to dost ohavně. 

Není kouře bez ohýnku 
(Neo Rauch v Rudolfinu) 
Výstava se jmenovala Neue Rollen. Ale jaké nové role a především - kdo by je měl 
sehrát? Snad sám umělec s velice uměleckým jménem? Zdá se, že jeho záměrem je 
nechat nás hádat. V rozhovoru pro časopis Reflex se jeho strategie jeví jako okouzlu
jící, ač je očekávatelnou směsicí bohémských póz a německé "pinktlichkeit": autor se 
mimo jiné nechává slyšet, že pro výtvarné umění jsou nejvíce nadání Sasové, přede
vším ti z Lipska. Uhádnout, odkud mistr pochází, není nikterak obtížné. Neo Rauch 
v interview také popírá, že by jeho jméno bylo pseudonymem. Dokonce vtipkuje a ří
ká, že hrdina filmů Matrix je pravděpodobně zdědil po něm. Sebevědomý žert velmi 
sebevědomého autora? Nevím, zkusím si to ale říct nahlas: Neo Rouch- Neue Rollen. 
Efektní, není-liž pravda? Snažím se představit si Rauchovy rodiče, v době jeho na
rození prý sotva dvacetileté, jak přicházejí v šedesátém roce na matriku v místě své
ho saského bydliště. "Narodil se nám syn," oznamují vesele německy neformálnímu, 
dobrosrdečně vyhlížejícímu úředníkovi. "Bude se jmenovat Neo. V kalendáři sice ta
kové jméno není, ale to jistě nevadí." Mám pocit, j ako bych právě popisoval některý 

z Rauchových obrazů. 
Letos sedmačtyřicetiletý, kritikou i sběrateli hýčkaný umělec se narodil rodičům, 

kteří se krátce poté zabi li při dopravní nehodě. Vychován byl ve venkovském prostře· 
dí relativně mladými a tolerantními prarodiči. Pádu totality a znovusjednocení Ně

mecka se dočkal před třicítkou. Jeho kariéra nabrala plné obrátky se vznikem "ostal
gie", nezodpovědně sentimentálním vzdycháním po době, kdy byl Berlín rozdělen 
na dvě části zdí, u které se střílelo (připomeňme banální cajdák Životy těch druhých 
o "prohlédnutí" agenta Stasi, který na stranách tohoto couleuru nedávno recenzoval 
Marek Vajchr, nebo rádoby vtipnou bizarnost jménem Good bye, Lenin, pojednáva
jící o ohleduplném synovi východoněmecké aparátčice) . Takové společenské resenti
menty umožňují výjimečně talentovanému malíři, jakým Neo Rauch bezpochyby je, 
čerpat z mnoha inspiračních zdrojů. Může koketovat s vizualitou nacionálního socia
lismu stejně dobře jako vyvolávat ducha sorely. V naší době se dokonce předpokládá, 
že vše bude mícháno se vším, a Rauch skutečně kombinuje libovolné podněty a re-


