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Co všechno 
se ve jde do jedné
vě t y,  k ter á
je vl a s tně souvě t ím 

Michal Janata 

Jedna věta je dlouhodobý projekt 
Revolver Revue, zajímavý nejen 
zadáním, ale i celou plejádou pro 
českou kulturu podstatných au-
torů. Nečetl jsem všechny z celé 
řady, ale z těch, které jsem četl, 
pouze Jedna věta Adina Ljuci 
pro mne byla opravdu poutavou 
četbou. Abych mohl lépe nastí-
nit proč, tak musím hned v úvo-
du parafrázovat/citovat zadání 
Viktora Karlíka: Vyzvaný autor 
napíše po dobu dvanácti měsíců, 
pokud možno každý den jednu 
větu – „větu, která bude ukotve-
na v konkrétním čase a jejíž dél-
ka bude volbou pisatele, od samo-
statného slova přes větu holou až 
k rozvinutému souvětí“.

Předně se mi líbí, že samo za-
dání pojal Adin Ljuca poprvé 
v historii projektu Jedna věta jako 
téma samo o sobě. Zaujal mě způ-
sob, jak autor bravurně, vynalé-
zavě a vtipně toto zadání obešel. 
Vlastně ho neobešel, ale změnil 
samo zadání. Třeba protažení 
věty až do takové délky, že vlastně 
vzniklo složité souvětí či dokonce 
vlastně vyšší syntaktický celek, 
odstavec, je vlastně redefinicí za-
dání. Přestože posloupnost den-
ních záznamů jako celek je obsa-
hově hodně bohatá, tak je zde na-
příč textem přítomna trvalá prá-
ce s formou, např. když se jedna 
věta jednoho dne přelévá do po-
kračování ve druhém dni, tedy 
svého druhu syntaktický enjam-
bement. Navíc každá jedna věta je 
vlastně prvkem celku a tento ce-
lek je důmyslně sklouben. Tomu, 
že je to vlastně jeden celek složený 
ze zhruba 365 jedněch vět, odpo-
vídá i pointa na konci: „možná už 
v tom jedu“. 

Do toho celku jsou vetkány re-
flexe na samo zadání, dokonce 
jeho zásadní zpochybnění: „Jed-
na jediná věta – to by byl dokona-
lý recept, ale nesměl by se užívat 
každý den.“ Úvahy nad tím, co je 
to Jedna věta, se tedy prolínají ce-
lým textem: „Jedna věta je zvláštní 
forma: jako oknem zarámovaný 
obraz, neustále se mění – to, co se 
ráno zdá být dokonalé a dokonče-
né, je večer něčím docela jiným.“ 
Adin Ljuca používá široký rejs-
třík interpunkčních znamének 
včetně dnes tolik zanedbávaného 
středníku, což souvisí s brilant-
ní souhrou parataxe a hypotaxe, 
tedy souřadných a podřadných 
souvětí, respektive s měnlivou 
hierarchizací vět ve složité tkáni 
syntaktického celku. Větné seg-
mentace navíc vytvářejí různé ro-
viny gradace výpovědi. 

Adin se ovšem v této knize zda-
leka nezaměřuje jen na reflexi žán-
ru Jedné věty. Velmi zdařilé je taky 
propojení úvah o povaze jedné 
věty s obsahem, vyjádřeným na-
příklad gnómickými sentencemi, 
„jednovětými“ příběhy a metafo-
rami, z nichž některé mají silný 
vizuálně-auditivní náboj: „blesky 
trhaly tmu nad Balkánem.“ Autor 
se rovněž věnuje otázkám vydá-
vání literatury a institucionálním 
problémům s tím spjatým. Neo-
pomíná ani otázky vlastní poe-
zie: „Jsou básně, které jsem na-
psal hned napoprvé, tak, že jsem 
nemusel změnit ani čárku, a jsou 
i takové, na kterých jsem praco-
val celé měsíce; ale podstatné je, 
že nikdo nepozná, kterou z nich 
jsem napsal lehce, a s kterou jsem 
se dlouho trápil.“ Vznikání básní 
i próz je u něho a pro něho protra-
hovaným časem tříbení, krystali-
zace, dorůstání, sedimentace. Ale 
najdeme zde i záměrně profanují-
cí naturalizaci poezie: „Někdy mě 
probudí potřeba zaznamenat bá-
seň tak, jako se v noci probouzí-
me, abychom se šli vymočit.“ 

Celou knihu tedy zdaleka ne-
tvoří jen reflexe o jazyku, není 

tedy metatextem, jehož obsahem 
by bylo samo psaní a úvahy nad 
ním. Jsou zde zakomponová-
ny také vtipné příběhy, které se 
v souladu se zadáním vejdou do 
jedné věty, například svižná his-
torka z ordinace o zapomenuté 
holi a stařence, za níž lékařka vy-
běhla, když ji autor upozornil na 
okolnost, že pacientka přišla s holí 
a odešla bez ní. Jsou zde rovněž 
různé kritické situační soudy o li-
dech i literatuře, s nimiž lze vře-
le souhlasit, například zejména: 
„Dnešní vernisáž výstavy věnova-
né Dušanu Karpatskému v Kle-
mentinu (jejím autorem je An-
dreja Stojković) využiju k tomu, 
abych čtenářům Jedné věty nabí-
dl svou odpověď na otázku, proč 
Dušan Karpatský nebyl oblíbený 
mezi českými balkanisty: protože 
sám (a zakazován) udělal více než 
celá balkanistická katedra.“ Zda-
leka nejen tento výrok ukazuje 
na autorovu dvojdomost, kořeny 
v původní vlasti, vyrůstá v novém 
domově, tedy v Česku, do jehož li-
teratury se již pevně včlenil, což 
se mimo jiné projevuje i detailní 
znalostí českých kulturních tra-
dic i české současnosti, viz jeho 
poznámka o větě z pamětí Josefa 
Václava Friče. Kdo z nás je četl? 
Já ne. Jsou-li Fričovy paměti pro-
tkány podobnými větami, jako je 
ta o Heldovi, jenž „každý den sa-
hal všem členům rodiny (míněna 
rodina Palackých) na puls, přede-
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pisoval dle tepla a tlakoměru, ko-
lik punčoch a kazajek má každý 
obléci“, tak mohu jedině litovat, 
že se mi nikdy nedostaly do ruky. 

Téma vlasti je u Adina věcí 
dvou pólů téhož, ciziny a domo-
va: „Návrat do Prahy: na rozdíl 
od mého kamaráda Michala, pro 
kterého je jeho vlast cizinou (což 
je asi nejtěžší), mně se cizina stala 
vlastí (což je, řekl bych, ideální).“ 
Výrazem toho, že se mu cizina 
stala vlastí, je nejen to, že mu zde 
vyšla celá řada knih – Hidžra, Vyte-
tované obrazy, Jeden bílý den a Stalak-
tit –, ale také jeho překlady z češti-
ny do bosenštiny (Ivan Wernisch, 
Petr Hruška, Jan Balabán a Jaro-
mír Štětina) a založení naklada-
telství Samizdat (společně s Ome-
rem Hadžiselimovićem a Milora-
dem Pejićem).

V Adinu Ljucovi se jedineč-
ným způsobem propojují dva 
světy, Bosna a Čechy, a jejich pří-
buznost i rozdílnost může čte-
nář okoušet nejen v Jedné větě, ale 
i v dalších jeho beletristických 
knihách či odborných dílech 
z česko-bosenských a česko-ji-
hoslovanských vztahů. Adinovy 
zápisky jsou zabydleny pozoru-
hodnými osobnostmi, jakými 
jsou např. Ivan Čolović, o němž 
je v knize řada zmínek, nebo zá-
hadný Mistr kolotočář, jímž by 
mohl být s odkazem na název 
knihy rozhovorů Karla Hvížďaly 
s Ivanem Wernischem Uctivý ko-
lotoč právě posledně jmenovaný: 
„A cítím, že ve tvé řeči, v nádherné ilyr-
štině, tahle báseň bude ještě lepší, píše 
Ivan, který ví, že mám ten termín 
rád – prozíravá habsburská poli-
tika zakázala v roce 1840 výraz 
‚ilyrský‘ a v roce 1860 ‚jugosláv-
ský‘, ale schválila ‚srbo-chorvat-
ský‘, takže dnes máme pro jeden 
(polycentrický) jazyk čtyři ná-
zvy: srbština, chorvatština, bo-
senština a černohorština.“

Adin Ljuca často pracuje s iro-
nií a paradoxy – „nelze nalézt 
smysl, / hlavní je ho neztratit“ – 
či kontrasty: „Chtěl jsem být po-

zitivní, ale ďábel mě nenechává 
v klidu; včera v Lounech, ještě než 
jsem uviděl kostelík, jsem z au-
tobusu zaregistroval Kaufland, 
a potom jeden ukazatel za dru-
hým, Albert, Penny atd. – a jako 
by se jednalo o nejvýznamnější 
městské pamětihodnosti… a tak 
je to vlastně všude od Baltu až 
po Balkán…“ Tento „nerovnováž-
ný“ stav textu, nerovnovážný ve 
smyslu jeho dynamiky, je jedním 
z řady dalších vlastností, které 
nám otevírají smysl i originalitu 
jeho psaní. 

Ačkoli je text členěn jednotlivý-
mi daty, jde o jedinečnou knihu, 
o celek, který je nesen celou řa-
dou žánrů a neméně pestrého ob-
sahu. A přesto tato formální i ob-
sahová různorodost nevylučuje 
propracovanou soudržnost celku. 
Jako by nám tím autor sděloval: 
Vše, před co nás život staví, je jed-
no a to samé, a přesto zcela jiné. 
A jednotlivá zastavení, navzájem 
oddělovaná rytmem dní, jsou 
vlastně postupně dosahovaným 
celkem, který je v moci člověka. 

Adin Ljuca: Jedna věta. Přel. 
Jaroslav Šulc. Revolver Revue, 
Praha 2020

Magick á
rodinná ság a

Václav Maxmilián

V románu Kdeže ptáče nejlíp pěje, 
který v češtině jakožto první Jo-
dorowského román vydalo na-
kladatelství Malvern, zpracovává 
autor dějiny dvou rodů, sefard-
ských a aškenázských Židů, je-
jichž spojením se on sám dostal 
na svět. Jodorowsky v nich své-
rázným způsobem vykládá histo-
rii Evropy a Jižní Ameriky, stejně 
jako historii své vlastní rodiny, od 
jejího vzniku až po jeho vlastní 
narození.

Jodorowského vztah k vlast-
ním kořenům je založen na jeho 
genealogické léčebné metodě, 
při níž si člověk musí vyřešit pro-
blémy se svými příbuznými, aby 
mohl překonat svá osobní ome-
zení a dojít uzdravení. I když 
v prologu autor píše, že „všechny 
postavy, všechna místa a všechny udá-
losti (ačkoliv je občas pozměněno chro-
nologické pořadí ) jsou skutečné “, je to 
jistě jen autorská licence, která 
zde umělci dovoluje vypustit do 
světa výtvor, kterým ukazuje na 
sebe sama. Obě rodiny z různých 
důvodů prchají z Evropy (jedna 
analepse míří dokonce až k vy-
hnání Židů ze Španělska ve 14. 
století), obě zakotví místo pro-
sperující Severní Ameriky na té 
vzdálené Jižní a každá se musí 
se svým osudem poprat po svém. 
Jedné pomáhá duch židovské-
ho mudrce uvězněný už odma-
la v hlavě otce rodiny, druhým 
geny cvičitelů lvů. Většina postav 
se navíc stává nezapomenutelný-
mi, ať už svým osudem nebo svý-
mi vlastnostmi.

V románu se tak objevuje v ur-
čité modifikaci vše, čím se Jodo-
rowsky zabýval už v dřívějších 
dílech i ve vlastním životě. Tarot, 
incest, magie i pantomima. Posta-
vy prochází spirituálními promě-
nami, neuvěřitelnými zvraty, díky 
kterým se promění celá jejich ži-
votní podstata. Každý, kdo už 
s Jodorowského díly přišel do sty-
ku, nebude překvapen mírou ob-
scenity. Postavy jsou svědky bru-
tálních násilných činů a účastní-
ky stejně extrémních sexuálních 
orgií, občas i obojího dohroma-
dy. Příhoda s carem Alexandrem 
I. a jeho milenkou je jako opsa-
ná z autorovy komiksové série 
(a dříve divadelní hry) Královská 
krev, dlouhé putování pro tóru 
do Argentiny zase upomíná na 
Bílého lámu a desítky dalších růz-
ných scén připomínají celý Jodo-
rowského svět: jeho knihy, filmy, 
jeho psychomagické akty i život-
ní osudy. 


