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Analfza Kunderornl
Knihy smíchu a zapomnění

KYU  CH IN  K IM

Život bez pravdy nelze žít, Pravda je sama životen'. 
oranz Kafka

| .  Ú v o d

Takjako nám Zipisky z podzemí pŤedstavují druhou etapu Dostojevského tvŮr-
čí umělecké dráhy' Knihou smíchu a zapomnění vstoupila Kunderova románo-
vá estetika do druhé etapy. Knihou smíchu a zapomnění, poprvé vydanou v ro-
ce |979 ve francouzštině, Kundera získal světové jméno, uznání, které probudi-
lo zájem mnoha čtenáÍŮ z mnohem širších vrstev, nežjaklm adresoval své kni-
hy pouze jako spisovatel v Čechách, v této malé zemi, nebo jen ve stŤední Ev.
ropě.Za situace, kdy nebyla povolena svoboda tisku, Kundera ze své vlasti emi-
groval do Francie v roce l975 s nabídkou na místo hostujícího profesora na uni-
verzitě v Rennes (tak jako Tereza a Tomáš, hlavní postavy Nesnesitelné lehkos-
ti bytí, si už nemohou uchovat sebe ctu ve své vlasti okupované Sovětskou ar-
mádou a emigrují do Švycarska).

Čeština, Kunderova mateÍština, je jazykem malého národa, užívanlm deseti
miliony lidí v Čechách a několika miliony lidí ve Spojenlch státech a jinde v za-
hraničí. Kundera jako spisovatel pťrsobí po celém světě, podobně jako ostatní
umělci a spisovatelé, kteŤí opustili svou vlast kvrili politické angažovanosti a vál-
ce' jeŽ je pro 20. století pňíznačná. Kundera získal Íadu |iterárních poct již pÍed
vydáním Knihy smíchu a zapomnění. Získal světové uznáni romány, jejichž té-
matem je realita a problematika české země: napÍ. Žert, vydan1/ v roce l968 fran-
couzsky, anglicky, německy atd., Život je jinde, vydany ve Francii v roce 1973,
VaIčík na rozloučenou, vydan1/ ve Francii a jinych zemích v roce l976.

Nyní Kundera jako světovy spisovatel ve svych románech uŽívá r znych té-
mat a stvoŤil rrizné podoby h|avních postav. Ve sq/ch románech zkoumá motiv
s podkladem v Bibli, rúzné |iterárn í žánry - eseje, autobiografii, fantastické pŤí-
běhy apod. Kundera se ve sv;/ch románech obrací k takovému vypravěčskému
zpŮsobu, v němž se vypravěč' románová postava a sám autor zjevují pospolu
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a zabyvqi se společn}'m tématem vzpomínání a Zapomnění. Kundera nově de-
Íinuje tvar sv ch dosavadních román a pŤitom se pokouší proměnit zprisob čte-
ní románu, zv|áště pak zptisob čtení svych román . Kundera inicioval u dneš-
ních čtenáŤ v pŤijetí románu historick;i obrat, podobně jako ňada fi.ancouzsk1ich
spisovatel z padesát;ich a šedesátych |et, počínaje novym románem, zaháj1la
novou epochu v historii románu. Podle názorrj rriznlch kritikri včetně autora sa-
mého se Kniha smíchu a zaponutění a NesnesitelncÍ lehkost bytí zaÍazují do tra-
díce stŤedoevropskych román , jako jsou napÍ. Nriměsíčttíci, uŽ Íím, Že uživaji
kompozice založené na kombinaci Í.iktivních prvkri s autorov mi osobními pro-
žitky a poutají pozornost k tragick1i m a komickym prvk m, pramenícírn ze ztÍa-
cenlch pŤíležitostí ve skutečném osobním Životě (Misurel|a l993: 20).

V dnešní době' kdy se více respektuje čtenáňská interpretace než autorsk1i zá-
měr, Kundera usi|uje o to, aby dodržoval abso|utní autorskou kontrolu jak nad
tématy sv;ich román , tak nad fbrmou každé věty. A protil sc stará o pŤesny pňe.
klad sv1ich románri, aby byly pŤeloženy do jakéhoko|i .iazyka beze změny a mo-
difikace p vodních textŮ, dokoncc i co se t če čárek a teček. Kundera se nejpr-
ve ztotožřuje s románovym vypravěčem, osobně promlouvá k čtenáňi, o krok
dá| však ustupuje do pozadí' Když v Kniz.e smíchLt a z'apomnění vysvětluje udá-
|osti v životě hlavních postav, užívá taktiky Iidového vypravěče: pŤedstavuje au.
torovy ,,zdravé.. myšlenky, doplněné škád|ivym historick m vyprávěním a au-
tobiograÍicklmi zmínkami, jeŽ nás mají f.ascinovat.

Y Knize smícltu a zapomnění (dále jen KSZ) Kundera eÍ'ektivně užívápÍímé-
ho os|ovení čtenáŤe, jak se projevuje napŤ. v Sofoklově Krcili oidipovi, Shake-
spearově Snu n,oci svatojctn'ské, Tristramu Shandym L. Sternea, Šarlatovém pís-
nlenu N. Hawthorna. Kundera tento vypravěčsky zprisob vyuŽivá pŤi uvedení
lrlavní postavy románu a dále' když vyjadŤuje svrij postoj k líčen1/m událostem'
kdyŽ vypravuje své záŽirky' Kundera, jenŽ získa| liancouzské občanství po Ía-
dě let emigrantského Života, tak vypravuje své romány' interpretuje je, a pŤitom
se stává vypravěčem ztotoŽřovanym s hlavní románovou postavou. Na zák|adě
této dramatické parabáze (parabasis)' jeŽ pÍímo píitahuje obecenstvo, Kundera
komponuje skutečnost s fikcí (srov. Misurella |993:2|).

v KSZ Kundera spolu s čtenáŤi čte, interpretuje, baví rozličnějšími zprisoby
a tématy, než tomu by|o v jeho románech pŤedchozích. Tímto |ze konstatovat,
že s KSZ počíná druhá, zralejší etapa Kunderov ch románrj' Avšak to ještě ne-
znamená, Že by| Kundera odŤíznut od české a stŤedoevropské tradice, z níŽ sáln
pochází. Historická prob|ematika, společnost, politická angažovanost ve vlasti,
ve které Kundera vyrostl, vzdě|ával se, se komicky dramatizují, satirizují, stá.
vají se pŤedmětent paradoxního popisu' vyvíjejí se prostrednictvím proměn|ivé.
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ho autorského hlediska. Zdá se, že Kundera bere českou tradici jako samoziej-

mou součást tradice evropské.

KSZtvoíi sedm částí, Kunderovo oblíbené číslo. Kompozice Směšnych Ldsek,

Nesnesitelné lehkosti bytí, Žertu, románu Život je jindeje také většinou sedmi-

členná. Směšné lrís&y obsahují sedm povídek Se Samostatnymi tématy. KSZ drŽi

iednotu formální i tematickou.

První a čtvrtá část Ztracené dopisy, druhá část Maminka, pátá část Soucit,

čtvrtá a šestá částAndělé nebo Smrt Tanriny mají symetrickou kompozici, avšak

sedmá část Hranice je Samostatná a na této symetrii nezávislá. Zde jde ovšem

o symetrii z tematického hlediska. První a čtvrtá část se zabfvají tématem za-

pomnění. V obou částech se líčí pŤíběh o marné snaze získat zÍracené dopisy'

jež napsaly hlavní postavy. obdobně jako v těchto částech' v části tŤetí a páté

dominují ,,Andělé.. v podobě smíchu' Tito ,,Andělé., v sobě mají zdroj svaty

i zlf. Sedmá část je typickátím,Že Kundera se v ní sám zapojuje do vyprávění'

V sedmé části hlavní postavy propadly zkostné situaci _ jejich clbraz je portré-

tem neurÓzy. Zde je hlavní metaforou ,'hranice... ,,Hranice.. je psychická struk-

tura, jež omezuje individuální nroŽnosti chování (srov. Molesworth |992: 239).

Ve svém pŤíspěvku se dále zabyvám pŤíběhy v jednot|iv;ich částech KSZ, roz-

borem románové kompozice a motiviky.

I l .  
" B o j  

č l o v ě k a  p r o t i  m o c i  i e  b o i  p a m ě t i  p r o t i  z a p o m n ě n í .

ZÍracené dopisy, první část románu, začíná autor-vypravěč líčením historického
momentu v komunistickém pÍevratu v Československu v roce l948.

V noru l948 vystoupil komunistick1/ v dce Klement Gottwa|d na ba|kÓn
pražského barokního paláce, aby promluvil ke statisícrim občanri zaplniv-
ším Staroměstské náměstí. To byla historická chvíle v dějinách Čech.
osudová chvíle, jaké pŤicházejí jednou, dvakrát za tisíci|etí. Gottwa|d by|
obk|open sv1imi soudruhy a těsně ved|e něho stál C|ementis. Poletoval
sníh, bylo chladno a Gottwald byl prostovlas . Starost|iv1i Clementis sun-
dal svou koŽešinovou čepici a posadilj i Gottwaldovi na hlavu.

Propagační oddělení rozmnožilo ve statisících exempláŤích fotografii
balkÓnu, na němž Gottwa|d, s beranicí na hlavě a soudruhy po boku, mlu-
ví k národu. Na tom ba|kÓně začaly dějiny komunistick1ich Čech. Tu fo-
tografii zna|o z plakátri, učebnic a muzeí každé dítě.

(Kundera l98 l :  9)

L-

571



a zabyvqi se společn}'m tématem vzpomínání a Zapomnění. Kundera nově de-
Íinuje tvar sv ch dosavadních román a pŤitom se pokouší proměnit zprisob čte-
ní románu, zv|áště pak zptisob čtení svych román . Kundera inicioval u dneš-
ních čtenáŤ v pŤijetí románu historick;i obrat, podobně jako ňada fi.ancouzsk1ich
spisovatel z padesát;ich a šedesátych |et, počínaje novym románem, zaháj1la
novou epochu v historii románu. Podle názorrj rriznlch kritikri včetně autora sa-
mého se Kniha smíchu a zaponutění a NesnesitelncÍ lehkost bytí zaÍazují do tra-
díce stŤedoevropskych román , jako jsou napÍ. Nriměsíčttíci, uŽ Íím, Že uživaji
kompozice založené na kombinaci Í.iktivních prvkri s autorov mi osobními pro-
žitky a poutají pozornost k tragick1i m a komickym prvk m, pramenícírn ze ztÍa-
cenlch pŤíležitostí ve skutečném osobním Životě (Misurel|a l993: 20).

V dnešní době' kdy se více respektuje čtenáňská interpretace než autorsk1i zá-
měr, Kundera usi|uje o to, aby dodržoval abso|utní autorskou kontrolu jak nad
tématy sv;ich román , tak nad fbrmou každé věty. A protil sc stará o pŤesny pňe.
klad sv1ich románri, aby byly pŤeloženy do jakéhoko|i .iazyka beze změny a mo-
difikace p vodních textŮ, dokoncc i co se t če čárek a teček. Kundera se nejpr-
ve ztotožřuje s románovym vypravěčem, osobně promlouvá k čtenáňi, o krok
dá| však ustupuje do pozadí' Když v Kniz.e smíchLt a z'apomnění vysvětluje udá-
|osti v životě hlavních postav, užívá taktiky Iidového vypravěče: pŤedstavuje au.
torovy ,,zdravé.. myšlenky, doplněné škád|ivym historick m vyprávěním a au-
tobiograÍicklmi zmínkami, jeŽ nás mají f.ascinovat.

Y Knize smícltu a zapomnění (dále jen KSZ) Kundera eÍ'ektivně užívápÍímé-
ho os|ovení čtenáŤe, jak se projevuje napŤ. v Sofoklově Krcili oidipovi, Shake-
spearově Snu n,oci svatojctn'ské, Tristramu Shandym L. Sternea, Šarlatovém pís-
nlenu N. Hawthorna. Kundera tento vypravěčsky zprisob vyuŽivá pŤi uvedení
lrlavní postavy románu a dále' když vyjadŤuje svrij postoj k líčen1/m událostem'
kdyŽ vypravuje své záŽirky' Kundera, jenŽ získa| liancouzské občanství po Ía-
dě let emigrantského Života, tak vypravuje své romány' interpretuje je, a pŤitom
se stává vypravěčem ztotoŽřovanym s hlavní románovou postavou. Na zák|adě
této dramatické parabáze (parabasis)' jeŽ pÍímo píitahuje obecenstvo, Kundera
komponuje skutečnost s fikcí (srov. Misurella |993:2|).

v KSZ Kundera spolu s čtenáŤi čte, interpretuje, baví rozličnějšími zprisoby
a tématy, než tomu by|o v jeho románech pŤedchozích. Tímto |ze konstatovat,
že s KSZ počíná druhá, zralejší etapa Kunderov ch románrj' Avšak to ještě ne-
znamená, Že by| Kundera odŤíznut od české a stŤedoevropské tradice, z níŽ sáln
pochází. Historická prob|ematika, společnost, politická angažovanost ve vlasti,
ve které Kundera vyrostl, vzdě|ával se, se komicky dramatizují, satirizují, stá.
vají se pŤedmětent paradoxního popisu' vyvíjejí se prostrednictvím proměn|ivé.

5'76

ho autorského hlediska. Zdá se, že Kundera bere českou tradici jako samoziej-

mou součást tradice evropské.

KSZtvoíi sedm částí, Kunderovo oblíbené číslo. Kompozice Směšnych Ldsek,

Nesnesitelné lehkosti bytí, Žertu, románu Život je jindeje také většinou sedmi-

členná. Směšné lrís&y obsahují sedm povídek Se Samostatnymi tématy. KSZ drŽi

iednotu formální i tematickou.

První a čtvrtá část Ztracené dopisy, druhá část Maminka, pátá část Soucit,

čtvrtá a šestá částAndělé nebo Smrt Tanriny mají symetrickou kompozici, avšak

sedmá část Hranice je Samostatná a na této symetrii nezávislá. Zde jde ovšem

o symetrii z tematického hlediska. První a čtvrtá část se zabfvají tématem za-

pomnění. V obou částech se líčí pŤíběh o marné snaze získat zÍracené dopisy'

jež napsaly hlavní postavy. obdobně jako v těchto částech' v části tŤetí a páté

dominují ,,Andělé.. v podobě smíchu' Tito ,,Andělé., v sobě mají zdroj svaty

i zlf. Sedmá část je typickátím,Že Kundera se v ní sám zapojuje do vyprávění'

V sedmé části hlavní postavy propadly zkostné situaci _ jejich clbraz je portré-

tem neurÓzy. Zde je hlavní metaforou ,'hranice... ,,Hranice.. je psychická struk-

tura, jež omezuje individuální nroŽnosti chování (srov. Molesworth |992: 239).

Ve svém pŤíspěvku se dále zabyvám pŤíběhy v jednot|iv;ich částech KSZ, roz-

borem románové kompozice a motiviky.

I l .  
" B o j  

č l o v ě k a  p r o t i  m o c i  i e  b o i  p a m ě t i  p r o t i  z a p o m n ě n í .

ZÍracené dopisy, první část románu, začíná autor-vypravěč líčením historického
momentu v komunistickém pÍevratu v Československu v roce l948.

V noru l948 vystoupil komunistick1/ v dce Klement Gottwa|d na ba|kÓn
pražského barokního paláce, aby promluvil ke statisícrim občanri zaplniv-
ším Staroměstské náměstí. To byla historická chvíle v dějinách Čech.
osudová chvíle, jaké pŤicházejí jednou, dvakrát za tisíci|etí. Gottwa|d by|
obk|open sv1imi soudruhy a těsně ved|e něho stál C|ementis. Poletoval
sníh, bylo chladno a Gottwald byl prostovlas . Starost|iv1i Clementis sun-
dal svou koŽešinovou čepici a posadilj i Gottwaldovi na hlavu.

Propagační oddělení rozmnožilo ve statisících exempláŤích fotografii
balkÓnu, na němž Gottwa|d, s beranicí na hlavě a soudruhy po boku, mlu-
ví k národu. Na tom ba|kÓně začaly dějiny komunistick1ich Čech. Tu fo-
tografii zna|o z plakátri, učebnic a muzeí každé dítě.

(Kundera l98 l :  9)

L-

571



Kundera uvedenou scénu dovádí k závěru tragicky komediálnímu, prisobícímu
dojmem lítosti.

o čtyŤi roky později C|ementise obžalovali ze ztady a pověsili. Propagační
oddě|ení ho okamžitě vyškrábalo z dějin a ovšem i zc všech Íbtografií. od
té doby stojí už Gottwa|d na balkÓně sám. Thm, kde b val Clementis, je jen
prázdná zeď paláce. Z Clementise zbyla jen čepice na Gottwaldově hlavě.

(Kundera l98 l)

Clementisova čepice, která zbyla na Gottwaldově hlavě, symbolizuje hlavní
motiv organizovan,lch zapomnění zesměšřovan;Ích šiba|skou náhodou (srov.
Němcová-Banerjee 1990: |44).Ye chvíli, kdy autor uvede oba vzájemně pro-
pletené motivy, d' smích provázejíci zapomnění, zapomnění prostŤednictvín
smíchu, historik Kundera se sám vživá do vypravěče a vypravuje o Mirkovi, di-
sidentovi s nev]/razn1im charakterem. Mirek se marně snaží získat zpět od své
b,!va|é dívky milostné dopisy' obsahující jeho minulost. Než však vyprávění
o Mirkovi začne, zmiřuje se Kundera o driležitém f.aktu' kter se Mirka t1iká.
Mirek věÍí, Že ,,boj člověka proti moci je boj paměti proti zapomnění... Proto
si Mirek schovává zápisníky, všechny dopisy a poznámky ze všech schrjzí' Mi-
rek se během dovolené, kterou si vza| kv |i poraněné ruce, rozhoduje získat od
Zdeny staré mi|ostné dopisy a chce odstranitjejich potenciálně nebezpečny ob.
sah. oproti tomu Rusko, které okupovalo Čechy v roce l968, reprezentováno
Husákov1i m režimem vybudovalo ,,Říši zapomnění... To je hlavním tématem
páté části ,,Lítost... Mirek se snaží uchovat smysl poznámek, které si dělal
v minulosti ' proti těm, kteÍí se pokoušejí pŤekroutit historii. Kundera popisuje
tuto situaci v několika částech svého románu. Avšak tento román se nezabyvá
pouze českou historií. kterou Kundera sám prožil. Historie, kterou Kundera na.
značuje, počíná tématem krize, která nastala pŤi okupaci ,,západních.. Čech
',v!chodním.. Ruskem. Toto téma krize v Čechách se porovnává s evropskou
podescartesovskou historickou krizí rozumu' která nastala v 18. sto|etí.I Kun-
dera je k takové historii skeptick;í. Klade driraz na historii románú nebo umění
proti historii Iidstva' K. Chvatík také ve své práci hovoÍí o Kunderov ch názo-
rech na historii:

' Kundera pŤi mnoha pÍíležibstech tvrdí, že považovat Českou republiku za vlchodoevropskÝ stát je nesmys|.

Podle něj se oproti kato|ickému Záparlu ve vlchodní Evropě pěstova|a tradice ňecké ortodoxní církve. Tvrrlí.

že geograficky daleko vlcbodněji poIožené Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Rumunsko, b!valá Jugoslávie a Bu|.

harsko patŤí k Vlchodu a Česko, Slovensko. Maďarsko. PoIsko. Rakousko, Něnlecko, s katolickou tradicí, pat.

Ťí do centrální Evropy' Jeho názor se bere v uveden/ch stárech centrální Evropy jako samozŤejmost'

s78

Kunderova kniha klade otázku krize evropského pojetí dějinnosti jako ra-

"l"iar"e 
interpretovatelního a ov|adatelného procesu pokroku Iidského

Jeuzustutern ováni. otázka zni: má lidská historie smysl, nebo je Ťetězem

"át'"a, 
absurdit a tragickych Žertri? Je možn! svobodn]i |idsky čin v ději-

nin, i"noz smysl by neby|o možno f'alzifikovat a ktery by neupadl v za.

oomnĚnil - Evropsk! člověk se bolestně vyrovnává s f.aktem, že dějiny

nemají smys| dan;/ od Boha ani plynoucí z jejich imanence nebo z ideje

pokroku. Antropocentrismus l9. století by| otŤesen Ťadou dějinnlch ka.

iastrof 20. století, světovymi válkami počínaje a tota|itarismenl konče.
(Chvatík l994: 89_90)

Do této chvíle není Mirkova motivace získat dopisy nijak v,jrazná. Drik|adná

Zdenahojimi ještě neohrozi|a. Jeho zápisníky a poznámky v pos|ední době

obsahovaly sice informace, za něŽ by mohl b1/t obviněn ze spáchání trestného

činu, dopisy však ještě podezŤelé nejsou. Avšak Mirek Se více zajimá o dopisy

než o politicky nebezpečné poznámky. Takjako spisovatel odpovídá za své ro-

mány, malíŤ za své obrazy, Mirek miluje svŮj osud a cití za něj odpovědnost.
Proto chce svúj osud změnit a zdokonalit. Zdena, která jeho dopisy v|astní, je

součástí osudu, kter1i chce Mirek vymazaÍ' ve chvilkové meditaci Kundera
čtenáŤi sděluje MirkŮv drjvod: Zdena je ošk|ivá, zabírá dtileŽité místo v jeho

minulosti, avšak prisobí jak na Mirka, tak na všechny, kteňí ho znají, negativ-
ním dojmem.

Mirkovi se od Zdeny dopisy získat nepodaŤilo' a tak zeZdenina bytu odešel.
Úspěšně se vyhnul policejnímu hlídkovému vozu, kter1i ho sledova|' akclyŽbez-
pečně dorazil domri, už na něj čekala policie. Jeho dťrm byl prohledán a zkon-
fiskován.

Dali Mirkovi k podpisu Seznam zabaven ch věcí a pak požáda|ijeho ije-
ho syna, aby šli s nimi. Po roční vyšetÍovací vazbě by| soud. Mirka od.
soudili na šest let,jeho Syna na dvě léta a asi desetjeho pŤátel dostalo tres.
ty mezi rokem a šesti létv vězeni.

(Kundera 1981:30)

V části nazvané Ztracené dopisy se ukazuje pět hlavních Kunderovlch romá-
novl/ch motivri:

- 
l) Z náhodně vznikl1/ch pÍíběhŮ vystupuje hlavní dějová osnova (pŤi opravě

1trechY Mirek spad| a během domácího ošetŤení má čas na to, aby odZdeny zis-
kal zpět dopisy.

L.-
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Kundera uvedenou scénu dovádí k závěru tragicky komediálnímu, prisobícímu
dojmem lítosti.

o čtyŤi roky později C|ementise obžalovali ze ztady a pověsili. Propagační
oddě|ení ho okamžitě vyškrábalo z dějin a ovšem i zc všech Íbtografií. od
té doby stojí už Gottwa|d na balkÓně sám. Thm, kde b val Clementis, je jen
prázdná zeď paláce. Z Clementise zbyla jen čepice na Gottwaldově hlavě.

(Kundera l98 l)

Clementisova čepice, která zbyla na Gottwaldově hlavě, symbolizuje hlavní
motiv organizovan,lch zapomnění zesměšřovan;Ích šiba|skou náhodou (srov.
Němcová-Banerjee 1990: |44).Ye chvíli, kdy autor uvede oba vzájemně pro-
pletené motivy, d' smích provázejíci zapomnění, zapomnění prostŤednictvín
smíchu, historik Kundera se sám vživá do vypravěče a vypravuje o Mirkovi, di-
sidentovi s nev]/razn1im charakterem. Mirek se marně snaží získat zpět od své
b,!va|é dívky milostné dopisy' obsahující jeho minulost. Než však vyprávění
o Mirkovi začne, zmiřuje se Kundera o driležitém f.aktu' kter se Mirka t1iká.
Mirek věÍí, Že ,,boj člověka proti moci je boj paměti proti zapomnění... Proto
si Mirek schovává zápisníky, všechny dopisy a poznámky ze všech schrjzí' Mi-
rek se během dovolené, kterou si vza| kv |i poraněné ruce, rozhoduje získat od
Zdeny staré mi|ostné dopisy a chce odstranitjejich potenciálně nebezpečny ob.
sah. oproti tomu Rusko, které okupovalo Čechy v roce l968, reprezentováno
Husákov1i m režimem vybudovalo ,,Říši zapomnění... To je hlavním tématem
páté části ,,Lítost... Mirek se snaží uchovat smysl poznámek, které si dělal
v minulosti ' proti těm, kteÍí se pokoušejí pŤekroutit historii. Kundera popisuje
tuto situaci v několika částech svého románu. Avšak tento román se nezabyvá
pouze českou historií. kterou Kundera sám prožil. Historie, kterou Kundera na.
značuje, počíná tématem krize, která nastala pŤi okupaci ,,západních.. Čech
',v!chodním.. Ruskem. Toto téma krize v Čechách se porovnává s evropskou
podescartesovskou historickou krizí rozumu' která nastala v 18. sto|etí.I Kun-
dera je k takové historii skeptick;í. Klade driraz na historii románú nebo umění
proti historii Iidstva' K. Chvatík také ve své práci hovoÍí o Kunderov ch názo-
rech na historii:

' Kundera pŤi mnoha pÍíležibstech tvrdí, že považovat Českou republiku za vlchodoevropskÝ stát je nesmys|.

Podle něj se oproti kato|ickému Záparlu ve vlchodní Evropě pěstova|a tradice ňecké ortodoxní církve. Tvrrlí.

že geograficky daleko vlcbodněji poIožené Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Rumunsko, b!valá Jugoslávie a Bu|.

harsko patŤí k Vlchodu a Česko, Slovensko. Maďarsko. PoIsko. Rakousko, Něnlecko, s katolickou tradicí, pat.

Ťí do centrální Evropy' Jeho názor se bere v uveden/ch stárech centrální Evropy jako samozŤejmost'
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Kunderova kniha klade otázku krize evropského pojetí dějinnosti jako ra-

"l"iar"e 
interpretovatelního a ov|adatelného procesu pokroku Iidského

Jeuzustutern ováni. otázka zni: má lidská historie smysl, nebo je Ťetězem

"át'"a, 
absurdit a tragickych Žertri? Je možn! svobodn]i |idsky čin v ději-

nin, i"noz smysl by neby|o možno f'alzifikovat a ktery by neupadl v za.

oomnĚnil - Evropsk! člověk se bolestně vyrovnává s f.aktem, že dějiny

nemají smys| dan;/ od Boha ani plynoucí z jejich imanence nebo z ideje

pokroku. Antropocentrismus l9. století by| otŤesen Ťadou dějinnlch ka.

iastrof 20. století, světovymi válkami počínaje a tota|itarismenl konče.
(Chvatík l994: 89_90)

Do této chvíle není Mirkova motivace získat dopisy nijak v,jrazná. Drik|adná

Zdenahojimi ještě neohrozi|a. Jeho zápisníky a poznámky v pos|ední době

obsahovaly sice informace, za něŽ by mohl b1/t obviněn ze spáchání trestného

činu, dopisy však ještě podezŤelé nejsou. Avšak Mirek Se více zajimá o dopisy

než o politicky nebezpečné poznámky. Takjako spisovatel odpovídá za své ro-

mány, malíŤ za své obrazy, Mirek miluje svŮj osud a cití za něj odpovědnost.
Proto chce svúj osud změnit a zdokonalit. Zdena, která jeho dopisy v|astní, je

součástí osudu, kter1i chce Mirek vymazaÍ' ve chvilkové meditaci Kundera
čtenáŤi sděluje MirkŮv drjvod: Zdena je ošk|ivá, zabírá dtileŽité místo v jeho

minulosti, avšak prisobí jak na Mirka, tak na všechny, kteňí ho znají, negativ-
ním dojmem.

Mirkovi se od Zdeny dopisy získat nepodaŤilo' a tak zeZdenina bytu odešel.
Úspěšně se vyhnul policejnímu hlídkovému vozu, kter1i ho sledova|' akclyŽbez-
pečně dorazil domri, už na něj čekala policie. Jeho dťrm byl prohledán a zkon-
fiskován.

Dali Mirkovi k podpisu Seznam zabaven ch věcí a pak požáda|ijeho ije-
ho syna, aby šli s nimi. Po roční vyšetÍovací vazbě by| soud. Mirka od.
soudili na šest let,jeho Syna na dvě léta a asi desetjeho pŤátel dostalo tres.
ty mezi rokem a šesti létv vězeni.

(Kundera 1981:30)

V části nazvané Ztracené dopisy se ukazuje pět hlavních Kunderovlch romá-
novl/ch motivri:

- 
l) Z náhodně vznikl1/ch pÍíběhŮ vystupuje hlavní dějová osnova (pŤi opravě

1trechY Mirek spad| a během domácího ošetŤení má čas na to, aby odZdeny zis-
kal zpět dopisy.

L.-
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2) Soukom;/ a veňejn;í život se prolínají; soukrom život je zničen nebo je
umenšen pod vlivem proměny života veŤejného _ změna pracovních podmínek atd.

3) H|avní postavy se navzájem omezují a k uskutečnění sv;ich ambicí využí-
vají nebo zneuŽivaji stranické pÍíslušnosti (zejména v Žertu, Směšnjch ldskách,
Valčí ku na ro7lo uče no u).

4) Lítost nad veŤejnou a soukromou minulostí motivuje vyprávění pŤíběhri.
5) Láska a sex jsou povaŽovány za projev uspokojení osobní ctižádosti, prová-

zen despektem k choulostivějšímu a jenrnějším citu (srov. Misurella 1993:24).

| | | .  M o t i v  s m í c h u  a  z a p o m n ě n í

V druhé části ,,Maminka..se pojednává o životě jedince v rodinném soužití. Th-
to část činí fiktivní ronránovou postavu v raznější, než tomu bylo v pŤedchozí
části, v níž se vypravova|o o historické osobě a fiktivní postavě. Zkoumá se
schopnost vytvoŤit paměť a krásu. PÍíběh se odehrává v jednom českém městě
na začátku sedmdesátych let' M]adí manže|é Karel a Markéta mají pŤíležitost
milovat se ve tňech s Evou, která je záharlná a podivná, podobně jako tito mla.
dí manŽelé.

Stejně jako Klíma, h|avní postava Valčíku na rozloučenou, Karc| také touží
po Ženách, je jimi posedl;i. Sám se však chytí do pasti lásky ke své manželce,
v nižwíz| pÍed mnoha lety. Markéta se pokouší skr1ivat svou žárlivost pod mas.
kou šibalské trpělivosti. Ze zoufa|ství se také snaží vydržet bolestnou situaci
a drikladně pátrá po krásné Ženě, která upoutává Karl v pohled. Navzdory Mar-
kétině lsti jejich manŽelství propadá pocitu zkosti a provinilosti. Karel si brzy
uvědomí, Že Markétino nevšední prostopášné dobrodružství by|o ve skutečnos-
ti jen bolestnym činem sebezapŤení (Němcová-Banerjee l990: l51).

Ale protože už na začátku bylo stanoveno, že tím horším bude on, viděl
v její prostopášnosti jen její bolestné sebezapŤení, její uš|echtilou snahu
vyhovět jeho po|ygamním spádŮm a proměnit je v součást manželského
štěstí ['..] KdyŽ ji viděl' jak se líbá s jinou Ženou, chtělo se mu pÍed ní po-
kleknout a odprošovat ji.

(Kundera 1981: 46)

Takové prostopášné sexuální hry' probíhajíoí v atmosféÍe vzájemné kajícnosti'
uŽ jim nenabízejí rinik Z erotick]/ch obtíží. To ukazuje, že jeden člověk nemtiŽe
ovládat duši druhého. Evaje bezstarostná smys|ná Ženatoužici po sexu pro sex.
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Vflhec ii nezajimátemná strana lásky. Když se pŤibližovala Kar|ovi s hbitym tě-

r",.,.,-_ ooiobnym mužskému lovci, citlivlm vzrušením, konečně si uvědomil, že

"us.i." 
pravou partnerku. Eva bylajeho mi|enkou více než deset |et' Souhlasi-

ta. ze se pripo.jí ke hŤe, kterou Karel pŤipravil, aby unikl Ze Stereotypu, protoŽe

ie ve svém sexuá|ním instinktu vykoŤisťovate|ská.
,- 

Euu pÍedstírá náhodné setkání s Markétou v lázeřské sauně, kde ji svádí.

Markétá uvěÍí tomu, že spatŤila Evu jako první, a pociťuje vzrušení z m|adé

krásné ženy, dojaté jejím tělem, jež bylo pro Markétu dosud v |ásce pŤíčinou bo-

lesti. Tato nová erotická sebejistota Markétě dodává odvahu: s potěšením Evě

navrhuje milovat se v jedné posteli spolu s Karlem. Společně se pak touto vzá-

iemnou dohodou baví'

Avšak po večeŤi, když se obě ženy pňipravují na noční orgii, se už Karel tou

hrou nechce bavit. Začiná si myslet, že jejich rodinná prostopášnost pŤipomíná

SisyÍa, kter;/ valí do kopce svťrj kámen. Nenudí se snad věčně se opakující se-

*uální h,ou ve tŤech? Tento motiv se stává v románu Nesnesitelnd lehkost bytí

h|avním dŮvodem, proč hlavní postava Tomáš touží po tolika ženách:

Tomáš je posedly touhou objevit a zmocnit se té jedné miliÓntiny a zdá se

mu, že v tom je smys| jeho posedlosti ženami. Není posedl1i Ženami, je po-

sedl1i tím, co je na kaŽdé z nich nepŤedstavite|né, jin!mi slovy' je posedl1/

tou miliÓntinou nepodobného, která odlišuje ženu od jinych žen [...] Jedi-

ně v sexualitě se miliÓntina nepodobného jeví jako něco vzácného, proto-

že není veŤejně pŤístupná a je tŤeba jidob]ivat [...] Byla to tedy nikoli tou-

ha po požitku (požitek pŤicházel jako jakási premie navíc), ale touha zmoc-

nit se světa (otevňít ska|pelem ležící tělo světa), co ho hnalo za ženaml,,.
(Kundera 1985: 181)

Karlovi se uleví, kdyŽ spatÍí, jak do pokoje vchází maminka, která je u něj prá-

vě na návštěvě' Maminka, která pŤekazí Synovy erotické hry' nám pŤiponríná si-
tuaci, kdy Jaromilova maminka vkročí do pokoje, v němž je Jaromil se zrzkou.

Karlova maminka ve skutečnosti nikdy nebyla v jeho domě vítaná. KdyŽ byla
mladá, pŮsobila jako maršálek. Poté' když ovdověla, byla odbornicí v manipu-
laci vzbuzující pocit provinění. Ale tentokrát se během maminčiny návštěvy
všechno změní. Karel s Markétou jdou s maminkou, která už špatně chodí, na
procházku. Maminka téměŤ nic neváŽi'je jak pírko' kdyŽ ji drží v podpaŽí. Ka-
rel poprvé v životě vnímá maminku jako slabou a náhle vidí zmenŠenou ma-
minčinu existenci v její velikosti a drj|ežitosti. Dokonce pociťuje lítost nad ma-
minčin1fm sk|open m zrakem (srov. Němcová-Banerjee |990: 152_53).

.\-.
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2) Soukrom! a veŤejn1i život se prolínají; soukromy život je zničen nebo je
umenšen pod vlivem proměny života veŤejného - změna pracovních podmínek atd.

3) Hlavní postavy se navzájem omezují a k uskutečnění sv;ích ambicí využí-
vají nebo zneuživají Stranické pŤís|ušnosti (zejména v Žertu. Směšn11ch láskdch,
Valčíku na rozloučenou).

4) Lítost nad veŤejnou a soukromou minulostí motivuje vyprávění pňíběh .
5) Láska a sexjsou považovány za projev uspokojení osobní ctiŽádosti' prová-

zen despektem k choulostivějšímu a jemnějším citu (srov. Misurella 1993 24).

| | | .  M o t i v  s m í c h u  a  z a p o m n ě n í

V druhé části ,,Maminka.. se pojedn ává o Životé jedince v rodinném soužití. Ta-
to čáSt činí fiktivní románovou postavu v;liraznější, neŽ tomu bylo v pŤedchozí
části, v níŽ se vypravovalo o historické osobě a fiktivní postavě. Zkoumá se
schopnost vytvoňit paměť a krásu. PŤíběh se odehrává v jednom českém městě
na začátku sedmdesát ch |et' Mladí manŽelé Karel a Markéta mají pŤíleŽitost
milovat se ve tňech s Evou, která je záhadná a podivná, podobně jako tito mla-
dí manŽelé.

Stejně jako Klíma' hlavní postava Valčíku na rozloučenou, Kare| také touŽí
po ženách, je jimi posedly. Sám se však chytí do pasti lásky ke své manželce,
v níŽ uviz| pÍed mnoha lety. Markéta se pokouší skryvat svou žárlivost pod mas.
kou šiba|ské trpělivosti' Ze zoufalství se také snaží vydržet bolestnou situaci
a drikladně pátrá po krásné ženě' která upoutává Karl v pohled. Navzdory Mar-
kétině lstijejich manŽe|ství propadá pocitu zkosti a provini|osti. Karel si brzy
uvědomí, že Markétino nevšední prostopášné dobrodruŽství bylo ve skutečnos-
ti jen bolestnfm činem sebezapÍení (Němcová-Banerjee l990: l5l).

Ale protože uŽ na začátku by|o stanoven o, že tím horším bude on, viděl
v její prostopášnosti jen její bolestné sebezapŤení, její ušlechtilou snahu
vyhovět jeho polygamním spád rn a proměnit je v součást manželského
štěstí [...] KdyŽ ji vidě|' jak se líbá s jinou ženou, chtělo se mu pŤed ní po-
k leknout a odprošovat j i '

(Kundera 1981:46)

Tákové prostopášné sexuální hry, probíhající v atmosféŤe vzájemné kajícnosti,
užjim nenabízejí nik z erotick ch obtíží. To ukazuje, žejeden č|ověk nemriže
ov|ádat duši druhého' Evaje bezstarostná srnys|ná Ženatoužící po Sexu pro Sex.
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Vribec ji nezajimátemná strana lásky. Když se pŤib|ižovala Kar|ovi s hbitym tě-

r.* oooobnÝm mužskému lovci, citl ivlm vzrušením, konečně si uvědomil, že

"us"i 
' pravou partnerku. Eva bylajeho mi|enkou více než deset |et' Souhlasi-

ia. ze se pripojí ke hŤe, kterou Karel pŤipravil, aby unikl Ze Stereotypu, protoŽe

ie ve svém sexuálním instinktu vykoŤisťovate|ská.
'- 

E,u pŤedstírá náhodné setkání s Markétou v lázeĚské sauně, kde ji svádí.

Markétá uvěÍí tomu, že spatŤila Evu jako první, a pociťuje vzrušení z m|adé

krásné Ženy, dojaté jejím tě|em, jež bylo pro Markétu dosud v lásce pŤíčinou bo-

lesti. Tato nová erotická sebejistota Markétě dodává odvahu: s potěšením Evě

navrhuje milovat se v jedné posteli spolu s Karlem' Společně se pak touto vzá-

iemnou dohodou baví.

Avšak po večeŤi' když se obě ženy pŤipravují na noční orgii, se už Kare| tou

hrou nechce bavit. Začíná si myslet, že jejich rodinná prostopášnost pŤipomíná

SisyÍ.a, kter:/ valí do kopce sv j kámen. Nenudí se snad věčně se opakující se-

*uální h,ou ve tÍech? Tento motiv se stává v románu Nesnesitelnd lehkost bytí

hlavním dťrvodem' proč hlavní postava Tomáš touží po tolika ženách:

Tomáš je posedl! touhou objevit a zmocnit se té jedné miliÓntiny a zdá se

mu, že v tom je smysl jeho posedlosti ženami. Není posedly ženami, je po-

sedl! tím, co je na kaŽdé z nich nepÍedstavitelné, jin1/rni slovy, je posedl!

tou miliÓntinou nepodobného, která odlišuje ženu od jinych žen [..'] Jedi-

ně v sexualitě se miliÓntina nepodobného jeví jako něco vzácného, proto-

Že není veŤejně pÍístupná a je tÍeba ji dob1/vat [..'] By|a to tedy nikoli tou-

ha po poŽitku (požitek pŤicházel jako jakási premie navíc), ale touha zmoc-

nit se světa (otevŤít skalpelem ležící tělo světa), co ho hnalo za Ženami,,.
(Kundera 1985: l8 l )

Karlovi se u|eví, když spatňí' jak do pokoje vchází maminka, která je u něj prá-

vě na návštěvě. Maminka, která pŤekazí Synovy erotické hry, nám pŤiponríná si-
tuaci, kdy Jaromilova maminka vkročí do pokoje, v němž je Jaromi| se zrzkou.

Karlova maminka ve skutečnosti nikdy nebyla v jeho domě vítaná. Když byla
mladá, prisobila jako maršálek. Poté, když ovdověla, byla odbornicí v manipu-
laci vzbuzující pocit provinění' Ale tentokrát se během maminčiny návštěvy
všechno změní. Karel s Markétou jdou s maminkou, která už špatně chodí, na
procházku. Maminka ténrěÍ nic neváŽi,je jak pírko, kdyŽ ji drži v podpaŽí. Ka-
rel poprvé v Životě vnímá maminku jako slabou a náhle vidí zmenŠenou ma-
minčinu existenci v její velikosti a drj|ežitosti. Dokonce pociťuje lítost nad ma-
minčin1/m sklopen m zrakem (srov. Němcová-Banerjee l990: l52_53)'
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Pr.ostÍednictvím množství detailních pŤíběh Kundera podrobně reflektuje
duchovní život hlavních postav' A nakonec jej pronrítá do větší společnosti ve
světě, pŤesahujícím existenci těchto postav. Kundera staví do protikladu histo-
rii, reprezentovanou maminčin;i m osobním vnímáním, a veÍejnou událost (,,svět
ovoce jako veliká hruška..a ,,svět tankri..).

Když v roce l968 sovětsk tank zasáhl Česko a zničil atmosféru praŽského
jara, Karlova matka si tuto událost skoro neuvědomovala. obávala se jen, aby
se nesk|izené hrušky na zahradě nezkazi|y. Tehdy si Karel s Markétou mysleli,
Že maminčina Starost není samozŤejmá, ale časem si Karel uvědomuje, Že věč-
ně se opakujíci život, venkovská krajina s dozrávajícími hruškami jsou daleko
pŤednější a d ležitější než pomíjející svět tanku a svět veŤejn;/:

Jenomže jsou opravdu tanky dri|ežitější než hrušky? Tak jak čas míjel,
Karel si uvědomoval, že odpověď na tuto otázku není tak samozŤejmá, jak
se mu vždycky zdá|o, a zača| tajně sympatizovat s maminčinou perspek-
tivou, v níž vpŤedu.je veliká hruška a kdesi daleko za ni je tank' malink
jako slunéčko sedmitečné' které má kaŽdou chvíli vzlétnovÍ azmizeÍ z ob-
zoru. Ach ano, vždyť maminka má vlastně pravdu: tank je smrteln!
a hruškaje věčná.

(Kundera l98l : 35):

V románu se Kare| ve vztazich se Svou manŽelkou, maminkou a mi|enkou vy-
maĚuje z pubertálního syndromu a v jedné krásné chvíli se mění v dospělého.
Na konci druhé části se mění v muŽe, kter! odjíŽdějící mamince vkládá do dla.
ně peníze, takjakoje dospělí podstrkují dětern, což koresponduje s korejskym
tis|ovím ',kdyŽ dospěl zestárne, chová se jako dítě..' Je ironické, Že v manŽe|-
ství se Markéta, zdán|ivě dobrá a věrná manželka, zamiluje do Evy azaKar|o-
vymi zády jí slibuje tajné setkání se svym manželem k sexuálním hrátkám ve
tiech' Z'de Kundera paradoxně poukazuje k mÓdě volného sexu v šedesát1/ch le-
tech v Evropě (Česko nevyjímaje) a umělecky toto téma povznáší' Téma sexu
v sedmé části Hranice je také paradoxním vyrazem moderního vo|ného sexu.
Kundera v Směšnjch Ldskdch pojednával o motivu odcizení erotiky a Sexu'
v částech Maminka a Hranice KSZ tento motiv hlouběj i rozvádi. Motiv sexu zde
tvoÍí dúležit1i prvek Iidské existence, niko|i však součást směšné problematiky.
Kundera pojednává směšně o motivu paměti a historie ve scéně, kde se ve vy-

r Až v |istopadu l989 se Českos|ovensku v sametové revo|uci podaŤi|o skončiÍ s komunismem a sestavit demo-

kratickou vládu. Najaic nás|edujícího rokujeden nrIad/ ma|íŤ natŤeI r žovou barvou tank, kterf stál -jako pa-

mátník _ najedno|n rrárněstí v Praze.
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orávěni stŤetávají neslučitelné momenty maminčina mládí a období Karlovy pu-

|erty. Maminčina zmatená paměť silně prisobí na Kar|ovu proměnu, tj. na vznik

krásné chví|e, v níŽ Karel ptoŽivá,,odpor k času.., kter! sjednocujejeho vzpo-

mínky na čas naivního dětství s vyzrá|fm erotick m prožitkem. Tak se s|ova

v titulu tohoto románu, ,,smích a zapomnění.., spojují (motiv zapomnění hraje

driležitou rilohu rovněž v části Ztracené dopisy). V následující části se piímo po-

jednává o smíchu.

l V .  S m í c h  d ' á b I a  a  a n d ě | ú

V tivodu tŤetí částí Kundera se šibalsky vysmívá tomu, když se učite| literatury

a|iterárni kritik pŤi čtení pŤíliš soustÍed'ují pouze na symbolick]/ v)iznam. Pro-

Í'esorka Rafaelová, která učí |iteraturu, nechá dvě americké studentky, Gabrielu

a Michaelu, analyzovat lonescova Nosorcžce. obě se zamyslí nad symbolick]/m

smyslem Ionescova díla a Michaela dojde k závěru' že Ionesco ve svém díle usi-

lova| vzbudit komick]ii dojem. A pak, uprostÍed ulice, ze sebe obě studentky po.

jednou vydaly vysoky, krátky, trhav! zvuk, ktery se téměŤ nedá popsat s|ovy.

V druhé podkapito|e se kritik Kundera stŤídá s Kunderou vypravěčem. Kun.

dera zde vypravuje o smíchu, kter! cituje ze S|ova Ženy (La parole de Í-emme)

Í.eministky Annie Leclerc.
Ve tŤetí podkapitole Kundera dodává do pŤíběhu autobiograÍick]/ prvek. V ro-

ce l968 Rusové okupova|i Kunderovu vlast a několik desítek tisíc lidí bylo pro-
puštěno zpráce. Když byl Kundera zbaven práva psát, dostal odjakési novináŤ-
ky z redakce jednoho tldeníku nabídku psát astrologickou rubriku. Kundera,
proměněn;i v jakéhosi tyzika' se živí psaním horoskop . Znovu pŤedstavuje
smích jako symbol shody (ednotnosti). Šéfredaktor časopisu' absolutní komu-
nista, ktery chce poznat svou budoucnost, poprosí prostŤednictvím anonymní
novináŤky fyzlka _ astrologa, aby mu jeho osud pŤedpověděl (učiní tak rovněž
anonymně). Kundera se vyvojem satirické situace bavil, na svém díle pracoval
cel]/ t]/den a osud šéfredaktora se špatnlm charakterem změnil. Doporučil šéf-
redaktorovi, aby se hrozil katastroÍy' bude-li lhát nebo neučiní-li laskavost.

od tohoto vtipného pŤíběhu postoupí Kundera ke dvěma druhrjm smíchu,
které tvoŤí jeden z nejznámějších prvkri románu, tedy ke smíchu dábla a andě-
lrj. Zároveř jeho dílo o smíchu pÍináší metaÍyzickou prob|ematiku nejvážnější.
ho druhu a pojednává o ní s |ehkostí jako snad žádn! autor po Kafkovi.

. Kundera píše, že dábe| se směje sám a andě|é se smějí jeden po druhém.
Ďabtrlv smicn tedy poukazuje na jedinoe, cynismus a nesmyslnost, ale smích

L-.
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Prostňednictvím množství detailních pŤíběhri Kundera podrobně reflektuje
duchovní život hlavních postav. A nakonec jej promítá do větší společnosti ve
světě, pÍesahujícím existenci těchto postav. Kundera staví do protikladu histo-
rii, reprezentovanou maminčin1i m osobním vnímáním' a veÍejnou událost (,,svět
ovoce jako veliká hruška.. a ,,svět tankti..).

Když v roce 1968 sovětsk1i tank zasáhl Česko a zničil atmosféru pražského
jara, Karlova matka si tuto událost skoro neuvědomovala. obávala se jen, aby
se nesklizené hrušky na zahradě nezkazi|y. Tehdy si Karel s Markétou mysleli,
Že maminčina starost není samozÍejmá' ale časem si Karel uvědomuje, že věč-
ně se opakující Život, venkovská krajina s dozrávajícími hruškami jsou daleko
pŤednější a d ležitější neŽ pomíjející svět tanku a svět veÍejn!:

Jenomže jsou opravdu tanky drileŽitější než hrušky? Tak jak čas míjel,
Karel si uvědomoval, že odpověd' na tuto otázku není tak samozŤejmá, jak
se mu vŽdycky zdá|o, azača| tajně sympatizovat s maminčinou perspek-
tivou, v níž vpňedu je veliká hruška a kdesi daleko za ní je tank' malink!
jako s|unéčko sedmitečné, kteÉ má každou chvíli vz|étnoutazmizetzOb-
zoru. Ach ano, vždyť maminka má vlastně pravdu: tank je smrte|ny
a hruškaje věčná.

(Kundera l98 l :  35) '

V románu se Karel ve vztazích se svou manže|kou, maminkou a milenkou vy-
mařuje z pubertálního syndrornu a v jedné krásné chvíli se nrění v dospělého.
Na konci druhé části se mění v muže, kter1i odjíŽdějící mamince vkládá do dla.
ně peníze' tak jako je dospělí podstrkují dětern, coŽ koresponduje s korejsk;i m
tislovím ',když dospěl;í zestárne, chová se jako dítě... Je ironické, Že v manŽe|-
ství se Markéta, zdánlivě dobrá a věrná manželka, zamiluje do Evy a za Kar|o-
v,!,mi zády jí slibuje tajné setkání se svlm manŽelem k sexuálním hrátkám ve
tÍech.Zde Kundera paradoxně poukazuje k mÓdě vo|ného sexu v šedesátych le-
tech v Evropě (Česko nevyjímaje) a umělecky toto téma povznáší. Téma sexu
v sedmé části Hranice je také paradoxním vyrazem moderního volného sexu'
Kundera v Směšn,j,ch lcisl<iclt pojednával o motivu odcizení erotiky a Sexu'
v částech Maminka a Hranice KSZtento motiv hlouběji rozvádí, Motiv sexu zde
tvoŤí driležit1/ prvek |idské existence, nikoli však součást směšné problematiky.
Kundera pojednává směšně o motivu paměti a historie ve scéně, kde se ve vy.

: Až v listopadu | 989 se Československu v sametové revoluci podaÍib sktrnčit s komunismem a sestavit demo.

kratickou v|ádu. Najaňe nás|edujícího roku.jeden rnIad! ma|íŤ natčel r žovou barvou tank, kterf stá| -jako pa.

mátník _ najednoln nárněstí v Praze.
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orávéni stÍetávají neslučitelné momenty maminčina mládí a období Kar|ovy pu-

|erty. Maminčina zmatená paměť si|ně prisobí na Kar|ovu proměnu, tj ' na vznik

kÍásné chvíIe, v níž Karel proŽívá,,odpor k času.., ktery sjednocuje jeho vzpo-

mínky na čas naivního dětství s vyzrá|;ím eroticklm prožitkem. Tak se slova

v titulu tohoto románu, ,,smíoh a zapomnění.., spojují (motiv zapomnění hraje

drjleŽitou rilohu rovněž v části Ztracené dopisy). V následující části se pÍímo po-

jednává o smíchu.

| V .  S m í c h  d ' á b I a  a  a n d ě l ú

V rivodu tíetí částí Kundera se šiba|sky vysmívá tomu, kdyŽ se učitel |iteratury

a literární kritik pŤi čtení pÍíliš soustŤedují pouze na symbo|ick]/ v znam. Pro-

fesorka Rafaelová, která učí literaturu, nechá dvě americké studentky, Gabrielu

a Michaelu, ana|yzovat Ionescova Nosorcžce' obě se zamyslí nad symbolickym

smyslem Ionescova díla a Michaela dojde k závěru, že Ionesco ve svém díle usi-

loval vzbudit komick;/ dojem. A pak' uprostŤed ulice, ze sebe obě studentky po.

jednou vydaly vysok!, krátk!' trhav zvuk, kter! se téměŤ nedá popsat slovy.

V druhé podkapitole se kritik Kundera stŤídá s Kunderou vypravěčem. Kun-

dera zde vypravuje o Smíchu, kter! cituje ze Slova Ženy (La parole de Í.emme)

feministky Annie Leclerc.
Ve tŤetí podkapitole Kundera dodává do pŤíběhu autobiograÍick prvek. V ro-

ce l968 Rusové okupovali Kunderovu vlast a něko|ik desítek tisíc lidí bylo pro-
puštěno zpráce. Když byl Kundera zbaven práva psát, dostal odjakési novináŤ-
ky z rcdakce jednoho tydeníku nabídku psát astrologickou rubriku. Kundera,
proměněn v jakéhosi fyzika, se živí psaním horoskopťr. Znovu pŤedstavu1e
smích jako symbo| shody fiednotnosti). ŠéÍiedaktor časopisu, absolutní komu-
nista, kter;/ chce poznat svou budoucnost, poprosí prostŤednictvím anonymní
novináŤky fyzika - astrologa, aby mu jeho osud pÍedpověděl (učiní tak rovněŽ
anonymně). Kundera se vlvojem satirické situace bavil, na svém díle pracoval
cel;í t:/den a osud šéfredaktora se špatn m charakterem změnil. Doporučil šéf-
redaktorovi, aby se hrozil katastrofy, bude-li lhát nebo neučiní-li |askavost.

od tohoto vtipného pňíběhu postoupí Kundera ke dvěma druhrjm smíchu,
které tvoŤí jeden z nejznámějších prvkri románu, tedy ke smíchu dáb|a a andě-
lri. Zároveř jeho dílo o smíchu pŤináší metaÍyzickou problematiku nejvážnější.
ho druhu a pojednává o ní s lehkostí jako snad žádn1i autor po KaÍkovi.

' Kundera píše, že dábel se směje sám a andělé se smějí jeden po druhém.
Ďautriv smich tedy poukazuje na Jedince' cynismus a nesmyslnost, ale smích
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andělriv poukazuje k drivěŤe, naivitě a pokoŤe. To jsou h|avní mravní rozdily
v smíchu provázejícím pŤíběh' kter! se rozvíjí v nás|edujících dvou podkapito-
|ách. V částech 5,6,7,jež tvoií pÍíběh Michaely a Gabriely, esej o individua-
lismu a aklimatismu, autobiografie (Kunderriv život v Praze ko|em roku 1968)
a literárněhistorick1/ exkurs (poprava Záviše Ka|andry stoupenci stalinismu
v r.oce 1950) se projevuje zajimavé sp| vání dějri'

Poté Kundera popisuje parrí RaÍ.aelovou' Byla nejprve v metodistické církvi,
pak v trockistické straně, pak bojova|a proti potrat m, poté se pŤikloni|a k budd-
hismu, nato k Mao Ce-tungovi, měla angažmá v Brechtově divadle a nakonec
se stává proÍ.esorkou, aby moh|a a|espoĎ splynout a tancovat vjednom kruhu se
sv;Ími žáky' kteŤí si myslí a Ííkaji totéž, co si mysli|a a Ťíkala ona'

Ačkoli studenti nerozumějí varování ak|imatismu v Nosorožci,jejich pĚísn1y
i vtipnf zpťrsob čtení poukazuje na to, Žejsou ovlivĎováni svou profesorkou.

I Kundera líčí' jak sám těsně po roce l948. kdy se Gottwald ujal vlády, tan-
coval v podobném kruhu, aŽ z něj byl později navždy vy|oučen. Následuje po-
pis tohoto magického kruhu: když se mu někdo vzdá|í, kruh se uzavŤe a už do
něj není návratu. Ten, kdo <lo kruhu nepatňí' má proto v sobě stále ,,tichounk
stesk po ztraceném tanci v kruhu....

V den, kdy byl popraven praŽsk;Í surrealisticky básník Záviš Kalandra, se ho
jeho pŤítel André Breton snažil zachránit, Pau| Eluard se však Kalandry zastat
odmítl a, zpívaje písně o bratrství a radosti, pŤipojil se k tanci komunistického
smíchu. Avšak Kundera vypadává Z tanečního kruhu komunistri vznášejících se
do nebe jako dábel, zrjstává sám podobně jako Ka|andra. Nina Pelican Strauso-
vá ve své studii Erasing History and Deconstructing the TeXt ana|yzuje motiv
kruhu z hlediska strukturalismu. Kunderrjv ,,román variační hudební Íbrmy..
(šestá část, osmá podkapitola) obsahuje často frekventovan1/ symbol Ťetěz . Ten
je paralelní se symbo|em Ťady, která implikuje kontinuitu mezi osobní, vnitŤní
zkušeností a vnějším světenr; ,,Řada je otevŤen! ritvar. Ale kruh se uzavŤe a ne-
ní do něj návratu.. (Kundera |981: 74). U Kundery mají ,,touha po tanci v kru-
hu.. a ,,tanec v magickém kruhu.. v,jznam obyčcjného |idského impulsu. Ne.;-
zňetelnějším vyrazem takového impu|su je komunismus. Takové modifikace ko-
munismu však obsahují zen.buddhismus, Mao Ce-tunga, jÓgu, školu nového ro-
mánu, divadlo paniky, psychoanalyzu, strukturalismus (Pelican Straus l992:
249). v několika následujících podkapitolách se pÍíběh o Michaele, Gabriele
a paní RaÍ'ae|ové zamichá s pŤíběhem o autorově psaní horoskopri. Nakonec,
i kdyžje psa| pod pseudonymem, bylo autorstvíprozrazeno pražsk1/m občan m

t V době svého m|ádí byl Kundera vášniv;Írn kon]ilnistou. By| ze strany vy|oučen, pak však rehabil itován a opět

pŤijat a nakonec opět vy|oučen' RonÍn Žart tento pÍíbčh umělecky vyprovuje.
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i tainé policejní s|uŽbě. Nás|edkern toho vyloučili z redakce novináŤku, která

mu"pÍispěvatelství nabídla. Nakonec si Kundera uvědomuje' že byl vybrán stra-

nou.iako |istonoš' kter! roznáší lidem varování i trest'

v osme podkapitole vypravěč Kundera komicky popisuje vidění mladičké

Ž;dovuy Sarah, v němŽ se ve tŤídě, pŤed očirna ostatních studentrj, Michaela,

Gabrieía a paní Rafaelová v tanečním kruhu VZneSou ke stropu a zmizi' Omrá-

čení studenti slyší z v]/šek pouze smích ,'tŤí archandě|Ů...

Poslední podkapitola tŤetí části líčí pňíběh Kunderovy schťrzky ve vyprijče.

ném bytě se s|ečnou R, která by|a vypátrána tajnou policejní službou a vyhoze.

naze Zaméslnání. Kundera popisuje, že dostal zuŤivou chuť znási|nit slečnu R,

která v této mezní situaci z nervozity a zkosti poŤád chodí na záchod. Inter-

pretuje tuto silnou touhu znásilnit R jako zouÍ.a|ou snahu člověka vyloučeného

) nunu, zoufalou snahu tonoucího chytit se stéb|a. Kundcra tuto metaforu ne-

chává dále se rozvíjet. V prázdnotě světa, tj. uprostÍed pádu do nesmyslného

světa, sám slyší ,,straš|iv!..smích andělŮ. Kundera končí tuto část onou zmín.

kou o židovské studentce Sarah, která kop|a Michae|u a Gabrie|u do zadku, pŤi-

čemž spojuje autobiograficky prvek s fikcí' Tím, že Kundera nazyvá onu židov-

skou dívku svou ,,židovskou sestrou Sarah.., nám pŤipomíná Abrahámovu Ženu

Sáru ve Starém zákoně. Zminka o Abrahámovi a jeho Ženě Sáňe, a|uze na bib.

lickou formu, dodávají závéru KSZ da|ší v znam..

V .  T a m i n a ,  k t e r á  c h c e  u c h o v á v a t  m i n u l o s t

V této části, kteráje symetrická s částí první, Kundera - esejista začíná pňíběh
otáZkou čtenáíi: není si jist, jaké jméno by měl dát dvěma až tŤem vyrnyšlenjm
hlavním postavám pŤi ,,kÍtu... Pak pÍedstavuje hlavní postavu cizímjménem Ta-
mina, které ŽádnáŽena nikdy nenosila' Nato se, nehledě na románovou i nero-
mánovou postavu' zmíni,Že na ní |pí více neŽ najakéko|i jiné postavě'

Tamině je asi tŤicet, je vysoká, krásná a pochází zPrahy. odjela z domova
v roce l968, kdy bylajejí vlast napadena sovětsk mi tanky' Pracujejako ser-
vírka v jedné paŤíŽské hosp dce. Všichni mají Taminu rádi, umí totiž poslou-
chat, co jí lidé vypravují. Sama v sobě si uchovává nešťastnou minulost, oprav-
du však umí poslouchat ostatní. Tamina _ její pŤíběh zestručřuje motiv první'
druhé i tňetí části. V první části Ztracené dopisy se pÍedstavuje psaní a soukro-

Pňíběh o Abrahámovi a jeho ženě SíÍe se vypravLrje v Genesis. Když hladovějící Abrahám se Sárou dorazí do

Egypta, pŤedstaví Sárujako svoji sestru. aby oba uchráni| pŤerl nebezpečím v Barově pa|áci. Moudréjednání
jim umožní pŤežít.
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andělriv poukazuje k drivěÍe, naivitě a pokoŤe. To jsou hlavní mravni rozdily
v smíchu provázejícím pÍíběh, kter! se rozvíji v následujících dvou podkapito-
|ách. V částech 5,6,1,jež tvoŤí pŤíběh Michae|y a Gabriely, esej o individua-
lismu a ak|imatismu' autobiograÍie (Kunderťrv život v Praze kolem roku l968)
a literárněhistorick1/ exkurs (poprava Závtše Kalandry stoupenci sta|inismu
v roce l950) se projevuje zajímavé spllvání děj .

Poté Kundera popisuje parrí RaÍ.aelovou' Byla nejprve v metodistické církvi,
pak v trockistické straně, pak bojova|a proti potratŮm, poté se pŤik|onila k budd-

hismu, nato k Mao Ce-tungovi, mě|a angaŽmá v Br.echtově divad|e a nakonec
Se Stává proÍ.esorkou, aby moh|a a|espoř splynout a tancovat v jednom kruhu se

sv;ími žáky, kteŤí si myslí a Ťíkají totéž, co si mysli|a a Ťíkala ona.
Ačkoli studenti nerozumějí varování aklimatismu v Nosorožci'jejich píísn;/

i vtipn1i zptisob čtení poukazuje na to, žejsou ovlivřováni svou profesorkou.

I Kundera líčí, jak sám těsně po roce l948' kdy se Gottwald ujal v|ády' tan-

cova| v podobném kruhu, aŽ z něj by| později navŽdy vy|oučen. Následuje po-

pis tohoto magického kruhu: kdyŽ se mu někdo vzdálí, kruh se uzavŤe a už do

něj není návratu. Ten, kdo do kruhu nepatŤí, má proto v sobě stá|e ,,tichounk
stesk po ztraceném tanci v kruhu...]

V den, kcly byl popraven pražsk1,j surrealistick;Í básník Záviš Kalandra, se ho
jeho pŤítel André Breton snažil zachránit, Paul Eluard se však Kalandry zastat

odmítl a, zpivaje písně o bratrství a ra<Josti, pŤipojil se k tanci komunistického

smíchu. Avšak Kundcra vypadává Z tanečního kruhu komunistri vznášejících se

do nebejako dábel, zústává sám podobnějako Kalandra. Nina Pelican Strauso-

vá ve své studii Erasing History and Deconstructing the Text analyzuje motiV

kruhu z hlediska struktura|ismu. Kunderťrv ,,román variační hudební formy..
(šestá část, osmá podkapitola) obsahuje často frekventovan]/ symbol Ťetězrj. Ten
je para|elní se symbolem Ťady, která implikuje kontinuitu mezi osobní, vnitŤní

zkušeností a vnějším světenr: ,,Řada je otevŤen;/ ritvar. Ale kruh se uzavŤe a ne-

ní do něj návratu.. (Kundera |98|: 74), U Kundery mají ,'touha po tanci v kru.

hu.. a ,,tanec v magickém kruhu.. v,lznam obyčcjného lidského impulsu. Nej-

zňete|nějším vyrazem takového impulsu je komunismus. Takové modifikace ko-

munismu však obsahují zen-bud<Jhismus, Mao Ce-tunga, jÓgu' školu nového ro-

mánu, divadlo paniky, psychoanalyzu, strukturalismus (Pelican Straus l992:

249).v něko|ika nás|edujících podkapito|ách se pŤíběh o Michaele, Gabriele

a paní RaÍ'ae|ové zamíchá s pÍíběhem o autorově psaní horoskopŮ. Nakonec'

i kclyžje psa| pod pseudonymem, by|o autorství prozrazeno praŽsk;ím občanŮm

. V době svého m|ádí byl Kundera vášniv:/m komunistou. Byl ze strany vyloučen, pak však rehabi|itován a opěr

pÍÚat a nakonec opět vyIoučen. Ronrán ŽťÍ tento pÍíběh unrělecky vypravuje.
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i tainé po|icejní sluŽbě. Následkern toho vyloučili z redakce novináŤku, která

'J'ori'peuu."|ství nabíd|a' Nakonec si Kundera uvědomuje, že byl vybrán stra-

nou.iuI.o listonoš' kter1/ roznáší |idem varování i trest'
.'"V 

o'^e podkapitole vypravěč Kundera komicky popisuje vidění mladičké

Žia,,iy Saiah, v němŽ se ve tŤídě, pňed očima ostatních student , Michae|a,
"c"u'i"í" 

a paní Rafaelová v tanečním kruhu vznesou ke stI.opu azmizí' omrá-

čení studenti slyší z v:/šek pouze smích ,,tŤí archandě|ťt...

Poslední podkapitola tŤetí části líčí pňíběh Kunderovy schťrzky ve vyprijče-

ném bytě se slečnou R, která byla vypátr.ána tajnou policejní s|užbou a vyhoze-

nazeLaměstnání. Kundera popisuje, že dostal zuňivou chuť znásilnit slečnu R,

která v této mezní situaci z nervozity a rizkosti poŤád chodí na záchod. Inter-

|."tu1" tuto silnou touhu znási|nit R jako zoufalou snahu č|ověka vy|oučeného

' l..uiu, zoufalou snahu tonoucího chytit se stébla' Kundera tuto metaforu ne-

chává dá|e se rozvíjet. V prázdnotě světa. d' uprostŤed pádu do nesmyslného

světa, sám slyší ,,straš|iv;i..smích andělŮ. Kundera končí tuto část onou zmín-

kou o Židovské studentce Sarah, která kopla Michaelu a Gabrielu do zadku' pÍi-

čemž spojuje autobiografick! prvek s |rkcí. Tím, že Kundera nazyvá onu židov-

skou dívku svou ,,židovskou sestrou Sarah.., nám pŤipomíná Abrahámovu Ženu

Sáru ve Starém zákoně. Zmínka o Abrahámovi a jeho ženě Sáňe' aluze na bib-

lickou formu, dodávají závěru KSZ další vlznam..

V .  T a m i n a ,  k t e r á  c h c e  u c h o v á v a t  m i n u l o s t

V této části' která je symetrická s částí první, Kundera - esejista začíná pŤíběh

otázkou čtenáŤi: není si j ist, jakéjméno by nrěl dát dvěnra až tŤem vymyšlenym
hlavním postavám pŤi ,,kŤtu... Pak pÍedstavuje h|avní postavu cizím jménem Ta-

mina' které žádnážena nikdy nenosila. Nato se, neh|edě na románovou l nero.

mánovou postavu, zmíni,Že na ní |pí více než najakékoli jiné postavě'

Tamině je asi tŤicet, je vysoká, krásná a pochází z Prahy. odjela z domova
v roce l968, kdy byla její vlast napaclena sovětsk1/mi tanky. Pracuje jako ser-
vírka v jedné paÍížské hosp dce' Všichni mají Taminu rádi, umí totiŽ poslou-
chat, co jí l idé vypravují. Sama v sobě si uchovává nešťastnou minulost, oprav-
du však umí poslouchat ostatní. Tamina _ její pŤíběh zestručřuje motiv první,
druhé i tŤetí části. V první části Ztracené dopisy se pňedstavuje psaní a soukro-

PÍíběhoAbrahámov ia jehoženěSírÍesevypravLr jevGenes i s .  K t l yžh lar lově jící  AbrahámseSároudorazído

Egypta, pŤedstaví Sárujako svoji sestru. aby oba uchránit pŤerl nebezpečím v Barově pa|áci. Moudréiednání

jim umožní pŤežít.
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m! život, v Mamince propojené Ěetězy paměti a ctižádosti, v Andělech sjedno-
cení adaptace se smíchem. A Tamina v románu _ prostŤedku udržujícím život,
pojednávajícím o psaní a vyprávění, se pŤedstavuje jako dobrosrdečn! poslu-
chač, uchovávající v sobě toto vyprávění.

Thmina, jedna z h|avních postav, si chce uchovat něco, co nemtjže b]/t kom-
penzováno' tedy minu|ost' Ale na rozdíl od Mirka v Ztracen,lch dopisech, Támi-
na neusiluje změnit dany stav. Naopak _ poté, co ďjela z Českos|ovenska a po
smrti svého manŽela v cizině, bojuje proti zapomnění a snaží se uchovat minulost.
Pro Taminu je pĚítomnost bez minulosti jen ,,to nic snoucí se zvo|na ke smrti...

Ve čtvrté části mají dva motivy propletenou strukturu. První tvoŤí kostra pŤí-
běhu' tj' Thminina snaha získat zpátky zápisník ze zásuvky stolu v tchynině by.
tě v Čechách' Druh!, možná d ležitější, pŤedstavuje diskuse o dnešní ctižádosti
lidí v západní Evropě, kteŤí chtějí otevŤeně odhalovat vše o svém životě. Kunde-
ranabízí tňi drivody rozvoje grafbmanie jako posedlosti psaním knih (čtvrtá část,
devátá podkapitola): je v;isledkem ',l ) vysokého stupně všeobecného blahobytu,
kter1/ umožřuje lidem, aby se věnovali neužitečné činnosti, 2) vysoké míry ato-
mizace společenského života a odtud p|ynoucí všeobecné osamocenosti jednor
livcti' 3) radikálního nedostatku velklch společensk;ich změn ve vnitŤním životě
národa. (Z toho hlediska se mi zdá pŤíznačné, Že ve Francii, kde se celkem nic
neděje, je procento spisovatel jedenadvacetkrát vyšší než v lzrae|i)...

Když Bibi Ííká, Že nic nezaŽl|a ,,viděno zvnějšku.., má absolutní pravdu.
Pravda je v tom, že právě nedostatek, prázdnota v jejím životě ji ženou k psaní
knih's Taminina pŤíte|kyně Bibi píše knihy, aby unikla z bezvyznamného živo-
ta, v němž Žije se sv;i m mužem a dítětem. A Banaka jako spisovate| tŤetí trídy
se cítí bezcenn1i ve své existenci poté, co si pŤečetl ostrou kritiku svého posled-
ního románu. Hugo píše po|iticky č|ánek do podŤadného časopisu a myslí si, že
odvážně odhaluje pŤíběh stŤední Evropy. Tamina vyuŽívá všechny tyto postavy
a snaŽí se získat své zápisníky ze sto|ní zásuvky, neboť by moh|y padnout do ru-
kou tajné po|icejní službě nebo tchyni. A|e nakonec, když Tamina zjišťuje, že
není moŽné využít síly pŤátel, chce získat své deníky tím' že má poměr s Hu-
gem. Ale Hugo je zklamán z nevášnivého milování s Taminou a vymlouvá se,
Že je nebezpečné jet kvrili protiristavnímu článku do Prahy' Zoufalá Thmina bě-
' ve čtvrté čásli deváté pot|kapitoly Kundera vypravuje, Že Francie má uvedené spo|ečenské podmínky' a pro.

stŤednictvím postav v kaviiÍně, kde pracuje Thmina. interpretuje grafomany. Chvatík v sedmé části své práce

St'ět nntin Miluut Kundan.poznamenává o problénech grafomanie: .,Kundera rozvíjí motiv hypertroÍie

a vyprázdnění Ťeči v po|aritě grafomanie a mlčení' Ví, podobně jako Musil, fu chtít trchopit vědomí bez po.

moci jazyka.|e ,jako bychom chtěli vzít do rukou obsah sk|enice vody bez sk|enice.. Uvědomuje si dále, Že

hypenroÍie psaní pramení z osamě|osti č|ověka. z absence životního obsahu a činu. z rouhy (malné) po dosa.

žení lidské komunikace.. (Chvatík |994: 90).
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ž'i na záchod a vyzvráÍí večeÍi. Tato scéna pÍipomíná slečnu R, která z rizkosti

í"iá .n"a' na Záchod, protože chtěla Kunderovi pomoci s psanínr do astrolo.

!i.[J.uu,ity, byla však vypátrána a chycena do pasti tajné policejní s|užby.

V l .  L í t o s t  a  l á s k a

V páté části Kundera pojednává o unikátním téntatu a konstrukci' PŤedevším de-

firr.uje české slovo ,,lítost..' DeÍ'inicemi českych s|ov se později podrobněji pro-

ii,i, N",,,'itelné lehkosti bvtí, Zmiáuje se o tom, že láska je zprisob' jak vy.

léčit smutek vznik|! z lítosti '

Kundera pak smísí směšnou milostnou scénu mezi studentem - literárním

aspirantem a Íezníkovou ženou Kristjnou Se studentovou zkušeností z besedy

básníkri v praŽské hospodě. Pii srovnávání česk;ích básníkri s evropsklmi mlu-

ví sarkasticky o romantické tendenci české literatury (okázalost opíjení a h!Ťe-

ní česk.,ch siisovatelri, idea|izace krásy lásky, nebojácné chování pÍed ženami'

aroganiní sobectví pÍetvoŤené v genialitu, rŮznorodost reakoí na nedostatek pro-

sté sexuální schopnosti).
V podkapitole Básníci propojuje Kundera autobiograÍick! pŤíběh v ma|ém

francouzském univerzitním městečku Rennes s Ílkcí. Líčí, jak se - jako jasno-

videc - dívá na beseclu básníkrj v Praze a chápe, že okna jsou obrácena na vy-

chod, k Praze. Mně se zdá, že Kundera tu vychází ze své skutečné zkušenosti,

znevázané atmosféry na sjezdu českych spisovatel a intelcktuálú v roce |962.

Jak vypl vá ze zminek Chvatíkov]ich, ale i jin]/ch kritikŮ, Kundera s |ásky-

plnou melancholií symbolicky popisuje básníky, ko|egy ve své vlasti, do níŽ se

nem že vrátit: ,,Ber|ičky opŤené o stril Goeth v jsou nek|amn m atributem poz.

dějšího nosite|e Nobelovy ceny Jaroslava Seif.erta a stejně by bylo ntožné iden-

tifikovat další Kunderovy básnické pŤáte|e. D ležitá je však láskyplná me|an-

cholie vypravěčova pohledu, s níŽ se navrací do Prahy svého mládí a právě od.

tud rozvíjí centrální téma své nové knihy. téma ,lítosti... (Chvatík |994:79).

V této části Kundera píše, že báseř, zv1áště romantická báseř, prostÍednic.
tvím smíchu andělrj vypravuje o velké harmonii' dobŤe uspoÍádaném Stavu' uni-
formitě bez ohledu na Strany. Na rozdíl od básně, která pÍedstavuje teorii obec-
nosfi, román, alespoĎ Boccacciriv nebo jeho - Kunder v - vlastní román vy.
pravuje o disonanci, o osobnosti a ve|nri určitlch věcech, tedy o těle, oproti du.
chu, o lásce, oproti sexu, o senzaci' oproti velké myšlence. Jinak Ťečeno' z po-
litického hlediika smích dáblťrv a ironick! román rozvíjejí tolerantní postoj.
oproti tomu báseř' romantismus a smích andělŮ vedou k nesnesitelnosti.

E-
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m]/ život, v Mamince propojené Ťetězy paměti a ctižádosti, v Andě|ech sjedno-
cení adaptace se smíchem. A Tamina v románu - prostŤedku udržujícím život,
pojednávajícím o psaní a vyprávění, se pŤedstavuje jako dobrosrdečny poslu-
chač, uchovávající v sobě toto vyprávění.

Thmina, jedna z hlavních postav, si chce uchovat něco, co nemrjže b;/t kom-
penzováno, tedy minulost' A|e na rozdí| od Mirka v Ztracenych dopisech, Thmi-
na neusiluje změnit danyí stav. Naopak - poté, co odjela z Československa a po
smrti Svého manže|a v cizině, bojuje proti zapomnění a snaží se uchovat minulost.
Pro Thminu je pŤítomnost bez minu|osti jen ,,to nic snoucí se zvolna ke smrti...

Ve čtvrté části mají dva motivy propletenou strukturu. První tvoŤí kostra pŤí-
běhu' tj' Thminina snaha získat zpátky zápisník ze zásuvky stolu v tchynině by-
tě v Čechách. Druh!, moŽná d ležitější' pŤedstavuje diskuse o dnešní ctiŽádosti
lidí v západní Evropě, kteŤí chtějí otevreně odhalovat vše o svém Životě. Kunde-
ranabizi tŤi dtivody rozvoje graÍbmanie jako posedlosti psaním knih (čtvrtá část,
devátá podkapitola): je v1/sledkem ,, l ) vysokého stupně všeobecného blahobytu,
kter1/ umožřuje lidem, aby se věnovali neužitečné činnosti, 2) vysoké míry ato-
mizace spo|ečenského života a odtud plynoucí všeobecné osamocenosti jednot-
livcri, 3) radikálního nedostatku velkych společensk ch změn ve vnitŤním životě
národa. (Z toho hlediska se mi zdá pííznačné, že ve Francii, kde se celkem nic
neděje, je procento spisovatelri jedenadvacetkrát vyšší neŽ v Izraeli)...

Když Bibi Ííká' Že nic nezaží|a,,viděno zvnějšku.., má absolutní pravdu.
Pravda je v tom, Že právě nedostatek, prázdnota v jejím životě ji ženou k psaní
knih.s Taminina pŤítelkyně Bibi píše knihy, aby unik|a z bezvj,znamného živo-
ta, v němŽ žije se sv1/m mužem a dítětem. A Banaka jako spisovatel tŤetí tňídy
se cítí bezcenn! ve své existenci poté, co si pňečetl ostrou kritiku svého posled-
ního románu. Hugo píše politicky článek do podÍadného časopisu a myslí si, že
odváŽně odhaluje pňíběh stŤední Evropy. Tamina vyuŽivá všechny tyto postavy
a snaŽí se získat své zápisníky Ze stolní zásuvky, neboť by mohly padnout do ru-
kou tajné policejní s|užbě nebo tchyni. Ale nakonec, když Tamina zjišťuje, Že
není možné využít síly pňáte|, chce získat své deníky tím, Že ntá poměr s Hu-
gem. Ale Hugo je zklamán z nevášnivého mi|ování s Táminou a vymlouvá se,
že je nebezpečné jet kvťrli protiristavnímu článku do Prahy. Zoufalá Thmina bě-

! Ve čtvrté části deváté podkapito|y Kundera vypravuje, že Francie má uvedené společenské podrnínky, a pro.

stŤednictvím postav v kaviírně, kde pracuje Thnrina, interplenÚe grafomany. Chvatík v sedmé části své práce

Jr'ět rom n Mikttttt Kttnden. poznamenává o problénrech grafomanie: ',Kundera rozvíjí motiv hypenrofie

a vyprázdnění Ťeči v polaritě grafonranie a mlčení' Ví' podobně jako Musil, že chtít uchopit vědomí bez po.

moci jazyka je ,jako bychom chtěli vzít do rukou obsah sklenice vody bez sklenice.. Uvědomu'je si dále, že

hypenroÍie psaní pramení z osamě|osti č|ověka, z absence životního obsahu a činu, z touhy (marné) po dosa.

žení lidské komunikace.. (Chvatík |994: 90).
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ž'i na záchod a vyzvráti večeŤi. Tato scéna pňipomíná s|ečnu R, která z rizkosti

""iá 
|t'"a' na záchod, protože chtě|a Kunderovi pomoci S psaním do astro|o-

íi.oJ.o,it,,, byla však vypátrána a chycena do pasti tajné po|icejní s|užby.

V l .  L í t o s t  a  | á s k a

V páté části Kundera pojednává o unikátním tématu a konstrukci. PÍedevším de-

n,,l',j" r"'r.e s|ovo ''lítost... Detjnicemi českych S|ov se později podrobnějt pro.

ii,i, N,'",'itelné lehkosti bvtí. Zmióuje se o tom' že láska je zpŮsob, jak vy-

|éčit smutek vznik|! z lítosti.

Kundera pak smísí směšnou mi|ostnou scénu mezi studentem - |iterárním

aspirantem á Íezníkovou ženou Krist./nou se studentovou zkušeností z besedy

básník v pražské hospodě. Pňi srovnávání česklch básníkŮ s evropsk;/mi mlu-

ví sarkasticky o romantické tendenci české literatury (okázalost opíjení a h!Ťe-

ní česk ch siisovatelr1, idealizace krásy lásky, nebojácné chování pÍed ženami,

aroganiní sobectví pŤetvoŤené v genialitu, rŮznorodost reakcí na nedostatek pro-

sté sexuá|ní schopnosti).
V podkapitole Básníci propojuje Kundera autobiograÍick! pŤíběh v malém

francouzském univerzitním městečku Rennes s fikcí. Líčí, jak se - jako jasno-

videc _ dívá na besedu básníkťr v Praze a chápe' Že okna jsou obrácena na v!-

chod, k Praze. Mně se zdá, že Kundera tu vychází ze své skutečné zkušenostt,

znevázanéatmosféry na sjezdu česklch spisovatelŮ a inte|cktuálri v roce 1962'

Jak vypl vá ze zminek Chvatíkovych, ale i jin;/ch kritikú, Kundera s lásky.

plnou melancholií symbolicky popisuje básníky, kolegy ve své vlasti, do níŽ se

nemriže vrátit: ,,Berličky opŤené o stril Goethriv jsou neklamnlm atributem poz-

dějšího nositele Nobelovy ceny Jaroslava SeiÍ.erta a stejně by by|o moŽné iden-

tiftkovat další Kunderovy básnické pŤáte|e. DrileŽitá je však láskyplná me|an-

cholie vypravěčova poh|edu, s níž se navrací do Prahy svého mládí a právě od.

tud rozvíjí centrální téma své nové knihy. téma ,lítosti... (Chvatík |994:79).

V této části Kundera píše, že báseř, zvláště romantická báseř, prostŤednic.

tvím smíchu andě|rj uyprauuje o velké harmonii, dobŤe uspoíádaném stavu, uni-

formitě bez ohledu nu 't.uny. Na rozdíl od básně, která pŤedstavuje teorii obec-

nosti, román, alespoř Bogcacci v nebo jeho - Kunderrjv _ v|astní román vy-

pravuje o disonanci, o osobnosti a velmi určitlch věcech, tedy o těle, oproti du.

chu, o lásce, oproti Sexu, o senzaci' oproti velké myšlence. Jinak Ťečeno' z po-

titického hlediska smích dáblriv a ironick! román rozvíjejí to|erantní postoj.

oproti tomu báseř' romantismus a smích andělťr vedou k nesnesitelnosti.

E-
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Šestá část je nejfilozofičtější a nejf.antastičtější v KSZ. Tamina, která se objevu-
je jiŽ ve čtvrté části, je zde jedinou hlavní postavou. Kundera zde dá|e rozvíji
téma ,,lítosti.,, o niŽ pojednával v pŤedchozí části. o ', lítosti.,se však nezmiřu-
je nijak konkrétně' RozšiÍuje zázemi tohoto pocitu, aby zahrnu| zhroucení
z váŽného kulturního napadení českého národního tisilí o samostatnÝ stát. Pak
pŤesouvá pozornost k osobní udá|osti, a tím zužuje ohnisko. SoustÍed'uje ohnis-
ko jednak do autobiograÍ.ického pŤíběhu o svém tatínkovi, kter1/ ke konci živo-
Ía zÍÍaÍ|| paměť, jednak do situace smrti hlavní postavy, tj. Taminy.

ProstŤednictvím odkazu k Husákovi, tak í.ečenému ',prezidentovi zapomnění..,
ktery poté, co byl dosazen jako místodrŽitel Sovětského svazu po okupaci Prahy
ruskou armády v roce l968, pronásledoval české historiky' chce Kundera propo-
jit dva pÍíběhy. Skutečn)i dojemn]/ pŤíběh o svém tatínkovi, o jeho pŤedsmrtné
ztrátě paměti, a románov pÍíběh o Tamině, která chce získat zpět svou minulost.

Bez ohledu na hovorovy či spisovnj jazyk, paměť se ztráci bez Íeči. Stejně ja-
ko se tatínkovy znalosti ztrácejí pŤed smrtí v jakési afázii, pro Kunderu i Taminu
je minu|á historie jejich vlasti nenávratná. S takovou jistotou Kundera začiná po-
slední epizodu v Taminině životě. Tato epizoda obsahuje něco fantastičtějšího než
skutečnost. Tato fantazie má však zák|ad v privodní rea|itě Taminina pÍíběhu a ta-
ké ve skutečné historii a autobiograÍii' které Kundera využivá k vyprávění druhé-
ho pňíběhu. Toto šikovné propojení obou pŤíběhri je biblické nebo, v širším smys-
lu' mytické. Navíc do Tamininlch posledních dní Kundera správně vkládá rivahu
o mravech a fi|ozoÍ.ii, tlkající se tě|a a duše, porozumění a naivity, smíchu a za.
pomnění, jež jsou hlavními tématy tohoto románu (Misure|la l993: 38).

Kundera se v krátkém eseji zmiřuje o svém ,'románu ve fbrmě variace..,
KSZ.v KSZ se vypravuje o dťrležitosti psaní knih. Avšak vydání tohoto románu
bylo v Československu dlouho zakázáno.

KdyŽ Tamina nechodí do práce, kdyŽ pŤestane docházet do kavárny, policie
ji prohlásí za nezvěstnou. Jednoho dne se objeví muž jménem Rafael a odveze
ji autem k chlapci čekajícímu u bÍehu s lod'kou. Řeka, jak je zde popsána' nám
pĚipomene Ťeku zapomnění v Ťecké mytologii, Acheron, kter1i rozdě|uje peklo
a očistec v Dantově Božské komedii. Bez ohledu na to jede Thmina jistě na zá-
hadnou cestu. Tamina jede na podivny ostrov s RaÍbelem a veslujícím chlap-
cem' kter;/ má vese|! smích bez humoru' smích pŤipomínající smích anděl
v druhé části Andě|é. Ačko|i Thmina dorazila na ostrov dětí, pokouší se utéct
z tohoto ostrova, kde se ocit|a pouze kv li milostnym hrám. Tato scéna pňipo.
míná motiv románu Muž v krabici od A. P. Čechova.
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Pak Kundera propojuje prvky autobiograÍické, historické s románov;/mi.

Kundera líčí Tamininy sebevraŽedné mys|y poté, co se dozvěděla, jak v ne-

mocnici zacháze|i s jejím mrtv1im manŽelem (star! muž, kter! leŽel ve stejném

pokoii v nemocnici, jí í.ekl, Že ho v za|i za nohy a táh|i po zemi a Že viděl' jak mu

irtavá poskoe ila o práh): chce se utopit někde da|eko v moŤi, aby o potupě jejího

mrtvého těla věděly jen ryby, které jsou němé. Kundera vypravuje o smrti svého

1aÍnka prostŤednictvím vzpomínky na chvíli, kdy, zatímco jeho tatínek umíra|,

z rádia živě vysílali' že Husák jako prezident zapomnění dostává od dětí pion;i r-

sk! šátek a Ííká dětem: ',Děti, vy jste budoucnost!.. Kundera - vypravěč k tomu

doiauá: ,,Děti, neohlíŽejte se nikdy zpěÍ,,, a tím sjednocuje íilozoÍick! a politic.

k! smysl těchto tÍí jednotliv;ich pŤíběhťr. Husákova Ťeč se vlastně stává motivem

ťaminina života. Thmina neochotně spí a hraje si s dětmi, ztrátí svťrj soukromy

Život akoupe se s nimi nahá. Je zbavena vší své minu|osti a stává se dítětem. Je

tryznéna dětmi. Děti na ostrově jsou naivní tr]Ízni(elé, kteÍí neuznávají hodnotu

minulosti, neuznávají Žádnou jinou hodnotu než své hry. Thminin pŤíběh na tom-

to ostrově lze interpretovat jako symbol moderního Života a kultury v západní

Evropě i v komunistickém Československu. stejně jako by Tamina molrla b;/t

potlačena politicky zazdi ze sovětsk]/ch tankri' je potlačena duchovně v živé zá-

padní kultuŤe mládeže' která klade obzvláštní dťtraz na hudbu a sport.

V této části Kundera popisuje blbou činnost hudby (ednoduchy rytmus Zní-

cí z loďky, v níž pluje Tamina). Kundera vypravuje, Že takovábezvyznamová

hudba, naivní, ale krutá hudba, ref1ektuje nejblbější lidsk! život. V sexuálních

hrátkách, nevnímate|ném tanci, lyrickém posezení pŤi pití alkoholu, politické

cenzuŤe a v naivních a andě|skfch, ale pňitom prost]ích a krut;Ích milostn ch

hrách popisuje cel román blbé činnosti. Kundera sám se objevuje v sedmé

a osmé podkapitole a zmiřuje Se o románu samém a o Tamině.

Šestá část pojednává o smrti Taminy, která ztrati|a minu|ost v krizi ze ztráty

své existence. Tamina se zouÍale snaží dostat do Francie od tchyně v Praze do-

pisy a zápisniky, jeŽ by mohly bft nástrojem a symbolem minulosti. Je to zou-

Íblá snaha hledat smys| existence, svou identitu, na niŽ se v cizině zapomíná.

V l l l .  P i e s  h r a n i c e

PÍíběh Hranice začiná popisem milostné scény mezi Janem a Hedvikou. Kun-

dera srovnává Jana a Hedviku s hlavními postavami starého antického románu,
s Dafnisem a Chloe. Jasně ukazuje,že Jan pociťuje odcizení avyvrŽeni i v nej-

intenzívnějších chvílích, jako je mi|ování. Jan a Hedvika mají každ! svŮj život'
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Kundera se v krátkém eseji zmiřuje o svém ,,románu ve Íbrmě variace.,'
KSZ.v KSZ se vypravuje o drjležitosti psaní knih. Avšak vydání tohoto románu
bylo v Československu dlouho zakázáno.

KdyŽ Tamina nechodí do práce, když pŤestane docházet do kavárny, policie
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vycházeji však spolu docela dobŤe. Asi proto, že jejich nezávaz,n,! sexuá|ní zvyk
jim umoŽřuje automaticky se milovat jako ,,občan zvedajíci se postupně, kdyŽ
se rozehraje státní hymna... To je nádhern! satiricky moment. Kundera akcen-
tuje na obou hranicích že|ezné opony téma zásahu ideologie do soukromého ži-
vota. Staví pŤitom vedle sebe intimní chví|e pŤi mi|ování a vlasteneckou činnost.

Kundera pŤedvádí ironii takového pojetí soukromého života a Ííká,že nechá-
vá v imaginární Janově biograÍii pozitivně rekapitulovat JanŮv a Hedvičin Život.
Pro pětačtyŤicetiletého Jana znamenalo milování s Hedvikou novou etapu. Jana
f.ascinuje na starém antickém ronránu právě pasáŽ. v níŽ dvě hlavní postavy ja-
ko m|adí |idé|eŽí ved|e sebe plně nazí, buší jim srdce, a|e nevědí, co je to se
milovat.

Postava Passer po operaci rakoviny pŤiše| o moŽnost sexuá|ně žít jako muž,
ale vede bohaty společensk1i život. Passer a Jan reprezentují ideologickou ne-
schopnost moderní doby. Passerova Smrt symbolizuje vstŤícnost vriči životu, hu-
manisticky soucit' respekt k minulosti a esteticko-Íl|ozoÍicky postoj akcentující
pÍátelství v situaci všeobecné krize |idství. Když Kundera pŤedstavuje Cleviso-
vy jako pokrokovou rodinu, využivá komediálně tohoto symbolismu' Thk jako
Tamina pozorně naslouchá názorrjm DŽudžu a Bibi ve Ztracen,!ch dopisech' Jan
navštěvuje rodinu Clevisovlch a poslouchá debatu o jejich zájmu o ofgasmus
a o opalování bez podprsenky. Když u Clevisovfch dospělí debatují o etickém
nadšení a estetické radosti z púvabri prsu, jejich m|adá dcera kŤičí: ,,Vy nejste
s to se presmt na nás dívatjako na sexuální objekty!..a tím se prozrazuje ne-
pravda jejich racionálních vztahrj. Naivita nahrazuje zkušenost. Všichni Clevi-
sovi jí zat|eskají. V následující páté podkapitole Kundera vypravuje o dívce
z ptijčovny sportovních potÍeb, Janově známé, která je Í.anatičkou orgasmu.
Kundcr.a píše' Že tak jako díÍé' jež sbírá ku|ičky, nebo sportovec, usilující o no-
v! rekord, tato dívka bez citu' neznající rozkoše' touží pŤi milování jen po or.
gasmu.

Na pozadí těchto debat, okolo scény Passetova pohŤbu, na nějž Jan pŤed emi-
grací do Ameriky pŤijde, okolo scény milostnych her, se vypravuje pŤíběh o hra-
nicích' Kundera těmito dvěma scénami kreslí dva polokruhy, které dohromady
tvoŤí kruh reprezentující tanec dnešní |idské duše. V obou scénách smích ruší
závažnost' PŤi Passerově pohÍbu spadne Clevisovi k|obouk do jámy a vyvolá
u pŤítomnfch smích. PŤi milostn1;?ch hrách se Jan potká s m|adym p|ešatcem, ale
ženy vedou kaŽdého z nich dojiného pokoje' Když se oči obou mužri setkají pňi
mi|ování, vzbudí to smích nejen u nich samfch, ale pÍenese se i na ženy, pÍi-
čemŽ vše proběhne pomocí odrazu v zrcad|e. Smíchem se dopouštějí svatokrá-
deŽe v kostele ve chví|i, kdy kněz pozdvihuje hostii. Takov! smích se m že
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srovnávat se smíchem dětí, které pouštějí větry pŤi seriÓzním konfucianistickém

oiruau za zemíe|é pÍedky. Barbara poŽádá Jana chvějícího se smíchem, aby

oá"s"r. Zde mŮŽeme pťipomenout motiv hlavy' z niŽ se sesunul klobouk.

í.iuodu románu Clementis sundal svou kožešinovou čepioi, posadil ji Gott-

waldovi na hlavu a pak byl Clementis popraven' Plešatec, s nímž se Jan potkal

oÍi milostnlch hrách. tedy ten klobouk, reprezentuje charakter, inte|igenci'

osobnost' Ironick1/m obratem ten klobouk pÍipomíná tvar Iidské naděje i stopu

lidské duše, i když je směšná, a to bez ohledu na situaci opuštění. Jako symbol

erotismu a vzpomínek na minulost, Se motiv k|obouku projevuje také v souvis-

|osti s postavou Sabiny v románu Nesnesitelnd lehkost b1,tí,

Název poslední části sjednocuje všechny hlavní motivy. Prostíednictvím rriz-

nlch propojen ch vfznamrj, které Kundera dává slovu hranice, také sjednocuje

rrizné pŤíběhy. Jeden z pŤík|ad pŤekročení hranice je emigrace do Ameriky.

Hranice také znamená čáru rnezi smys|em existence a chaosenl a čáru oddě|u.

jící smích andělŮv a dáb|riv' Lidsk! život probíhá na těchto hranicích. Č|ověk

občas pŤekračuje takové čáry, ale v pŤípadě, kdy píešlápne někam jinam, m že

dojít i k ztrátě smyslu Ži ota a vrile dá|e Žít'

Vyčerpaná Tamina, která se po smrti svého manžela a po nesouladném sou-

žití s naivními a krut1/mi dětmi pokouší o sebevraždu, by nejen mohla ztratit

smysl Života, ale nelidská zvědavost dětí by mohla zničit ijejí naději. Ačkoli dě-

ti sejí zvědavě dotlkaly a pohlavněji zneuŽl|y,Tamina nikdy nepŤekroči|a hra-

nice existence. Snad proto, že to bylo v jiném světě' v němž platí jiné zákony.

PrÓzy, které se zab:i valy problémy existence, jsou Kafkova Ptontěna, v níž hlav-

ní postava spáchá sebevraždu, a Camusrjv Cizinec' Tento Kunderrjv román se do

určité míry vztahuje k prÓzám tohoto druhu.

|X .  Závér

Zhlediskakompozice, jak jsem se zmíni| v tivodu, KSZboÍi románovou formu,

resp. je to experimentální román v nové formě. Nerovnocennost materiálu a sa-

mostatnost většiny částí ohroŽuje uměleckou celistvost románu.

Jak však uvádějí Kundera a Chvatík, Kunderova románová kompozice není

budována na základě jednoty událostí nebo dějŮ, ale na bázi tematické jednor

nosfi, která se ukazuje prostrednictvím románovlch postav. ProstŤednictvím po.

lyfonní nebo variační formy, inspirované hudební kompozicí nebo pÍedstave-

ním' ukazuje tematickou jednotu románu. Kundera takov;/ch prostŤedk využí-

vá, kdyŽ ve svém experimentálním tv rčím románu umělecky sjednocuje roz-
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vycházeji však spolu docela dobŤe. Asi proto, že jejich nezávaz,n,! sexuá|ní zvyk
jim umoŽřuje automaticky se milovat jako ,,občan zvedající se postupně, kdyŽ
se rozehraje státní hymna... To je nádhern! satiricky moment. Kundera akcen-
tuje na obou hranicích že|ezné opony téma zásahu ideologie do soukromého ži-
vota. Staví pŤitom vedle sebe intimní chví|e pŤi mi|ování a vlasteneckou činnost.

Kundera pŤedvádí ironii takového pojetí soukromého života a Ííká,že nechá-
vá v imaginární Janově biograÍii pozitivně rekapitulovat JanŮv a Hedvičin Život.
Pro pětačtyŤicetiletého Jana znamenalo milování s Hedvikou novou etapu. Jana
f.ascinuje na starém antickém ronránu právě pasáž. v níŽ dvě hlavní postavy ja-
ko mladí |idé|eŽí ved|e sebe riplně nazí, buší jim srdce, ale nevědí, co je to se
milovat.

Postava Passer po operaci rakoviny pŤiše| o moŽnost sexuá|ně žít jako muž,
ale vede bohaty společensk;i život. Passer a Jan reprezentují ideologickou ne-
schopnost moderní doby. Passerova Smrt symbolizuje vstŤícnost vriči životu, hu-
manisticky soucit' respekt k minulosti a esteticko-Íl|ozoÍicky postoj akcentující
pÍátelství v situaci všeobecné krize |idství. Když Kundera pŤedstavuje Cleviso-
vy jako pokrokovou rodinu, využivá komediálně tohoto symbolismu' Thk jako
Tamina pozorně naslouchá názorrjm Džudžu a Bibi ve Ztracen,!ch dopisech' Jan
navštěvuje rodinu Clevisovlch a poslouchá debatu o jejich zájmu o ofgasmus
a o opalování bez podprsenky. Když u Clevisovfch dospělí debatují o etickém
nadšení a estetické radosti z púvabri prsu, jejich m|adá dcera kŤičí: ,,Vy nejste
s to se presmt na nás dívatjako na sexuální objekty!..a tím se prozrazuje ne-
pravda jejich racionálních vztahrj. Naivita nahrazuje zkušenost. Všichni Clevi-
sovi jí zat|eskají. V následující páté podkapitole Kundera vypravuje o dívce
z ptijčovny sportovních potÍeb, Janově známé, která je f.anatičkou orgasmu.
Kundcra píše' Že takjako dítě' jež sbírá ku|ičky, nebo sportovec, usilující o no-
v! rekord, tato dívka bez citu, neznající rozkoše' touží pŤi milování jen po or-
gasmu.

Na pozadí těchto debat, okolo scény Passerova pohŤbu, na nějž Jan pŤed emi-
grací do Ameriky pŤijde' okolo scény milostnych her, se vypravuje pŤíběh o hra-
nicích' Kundera těmito dvěma scénami kreslí dva polokruhy, které dohromady
tvoŤí kruh reprezentující tanec dnešní |idské duše. V obou scénách smích ruší
závažnost' PŤi Passerově pohÍbu spadne Clevisovi k|obouk do jámy a vyvolá
u pŤítomnfch smích. PŤi milostn1ich hrách se Jan potká s m|adym p|ešatcem, a|e
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pt]i|enou kompozici. Autor sám se projevuje jako vypravěč vševědoucí a v ro-
mánu vypravuje čtenáÍi.

Je tŤeba dbát na téma slova, které se proměřuje v rámec existence. Jak uka-
zuje Chvatík, téma slova spojuje uvolněnou románovou strukturu a do určité mí-
ry plní jednotící Íunkci.

Kundera konstatuje, že romány staví vždy na dvou rovinách. V té první ro-
vině vytvoňí románov]y pÍíběh a na jeho zák|adě rozvíjí téma. Téma se rozvijí
,,v.. románovém pňíběhu, je ,jím., dále rozvíjeno'

Kundera komponuje románov pÍíběh KSZ tak, že jeji tematicky rozvoj zavr-
ší sjednocením románov ch pĚíběhri vyprávěn]ich v pŤedchozích častech. pri
rozvíjení udá|ostí nebo pŤíběh s takovym tématem vytváňíjednotu' Poukazuje
nejen k rozpt,!|ené románové kostŤe, ale h|uboce zasahuje i do tématu Samotné-
ho. ČtenáŤ se má dozvědět o zábavě čtení a o zajímavlch věcech z r zn;/ch ob-
Iastí tím, že se do románu vsouvá hudba, umění nebo esejistické epizody.

Kundera klade d raz na ve|k! v,lznam děl' jakjmi jsou napÍ. Don Quijote
M. de cervantesa, Gargantu, a pantagruel F. Rabelaise, Tristrant shandl,
L. Sternea, protože tito spisovate|é už v l7._l8. sto|etí používali takov kom-
poziční zpúsob. Kundera pojednává ve formě eseje o tématu fo|klorní hudby,
o Íblklorním Í.estivalu na Moravě ve svém prvním románu Žert nebo o tématu
kyče v Nesnesitelné lehkosti bytí.

Kundeniv román Kniha snlíchu a za1lonm,ění pojednává o tématu odcizení
a o disonanci mezi erotismem a sexem, což jsou h|avní motivy Sntěšnlch l sek,
Žertu, Nesnesitelné lehkosti b,tí. obzv|ášti paradoxně popisu;i sex v moderní
společnosti části Maminka a Hranice. Kundera ve svlch dí|ech ÍilozoÍjcky, pŤe-
myšlivě pojednává o roli sexu' Sex, ktery by mohl b]lt nejintimnějším dotekem
mezi l idm i, nej v;17razněj i pr ozrazuje paradox exi stenciá| ní s ituace.

Kunderova snaha o pŤesnost jazykového vlrazu je vždy elegantní a inteligentní.
Jeho raÍinovany a stŤízliv]/ sloh pňipomíná ruské spisovate|e To|stého a Turgeněva.
PÍi pŤekladech sv]/ch dě| Kundera žádá o pŤesné doclržení interpunkce originálu.
PŤesnost a diskrétnost jazykového v,! razu charakterizuj í Kunder v sloh.
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