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Re flexe bez význam nosti a její možnosti zření
(Mi lan Kun dera: Oslava bez význam nosti

– La fi esta de la in sig nifi can cia1)
Abs tract

The study analyses the most recent novel by Milan Kundera The Festival of In sig -nifi cance. The novel explores themes such as ex is ten tial models and motif varia tionsfrom previous works by the author including numerous phe nome nol ogi cal filia tions.The study theorizes about possible in ter pre ta tions of the title of the book and the fatesof the char ac ters within the life struggles of the given time. It does not exclude theborder between life and death. It seeks out answers to questions which emerge and arelinked with the position of humans and the roles of one’s own picture of in the eyes of
others. The reader becomes witness to both private and public festivals, with both ofthem, however, bearing the marks of their par tici pants and being connected to theworld as a theatrum mundi in which eve ry thing is relative. 

Abs trakt
Studie se zabývá zatím posledním románem Milana Kundery Oslava bez význam -nosti. Roz poznáváme v něm témata, ex is ten ciální modely a motivické variancez předcházejících autorových próz, četné fe nome nologické filiace. Uvažuje se nadmožnými výklady názvu knihy, nad ro ze hranými životními partiemi postav v čase,nevy lučuje se hranice života a smrti, hledají se možné odpovědi na otázky, které se při četbě vynořují a souvisejí s pozicemi člověka a rolemi vlastního obrazu v očích

jiných. Stáváme se svědky soukromé i veřejné slavnosti, přitom obojí nese znakysvých účastníků, vztahuje se ke světu jako theatru mundi, v němž se vše rela tivi zuje.

Ke y words: Mi lan Kun de ra, The Fe sti val of Insi gni fi can ce, fre qu ent the mes, mo dels
and mo tifs, pheno meno lo gi cal fi lia tion

Klíčová slo va: Mi lan Kun de ra, Os la va bezvýznamnosti, frekventovaná témata, mo -
de ly a mo ti vy, fenomenologická fi lia ce

Po přečtení Kun derových próz se vždy nabízí mnoho otázek. U po- 
slední z nich nás jako první na padá, proč se tak výrazně od lišují již
přek lady názvu a zda se již tento séman tický fakt nepo de pisuje na spe -
ci fik ovaných in ter pre tacích, na různých klíčích k in ter pre tacím bez
nároku na de fini tiv nost soudu. 
– Jak přeložit první část titulu, abychom byli přesní – oslava, svátek,

slavnost + bezvýznamnost, ne pa tr nost, banalita? Nejde o pro vo ka -
tivní paradox? 

– Jedná se tedy jen o so u kro mou oslavu narozenin ve stínu smrti?
O svátek bez valného významu nebo naopak se jedná o směsici póz
vědomých i podvědomých, o hru lidí narcistního typu, kterým im -
po nu je zájem druhých? 

– Závěrečná veřejná slavnost v parku se odehrává paralelně s procház- 
kami lidí, za veselého pokřikování dětí – bu dou c no sti lidstva, v pří-
tomnosti soch spojených se slavnou minulostí země – nesmrtelných 
panovnic, filozofů, umělců a vědců, kteří pohlížejí na svět z piede-
stalů, ale také za účasti dvou figurek povykujících staříků, kteří
vzezřením a rolemi nápadně připomínají románové historky o Sta li -
no vi a Ka li ni no vi, dvou neblaze proslulých ruských politiků z doby, 
která překvapivě rychle upadá do zapomnění. 

– Slovo bezvýznamnost nečiní v překladech takové problémy, třebaže 
jeho významová poloha není tak nevinná. Může představovat stejně 
dobře něco, co je pro ti kla dem důležitosti, spojené s proslulostí, ne-
smrtelností, jako se zapomínáním bytí, s prožitkem chvíle v dané
situaci, s existenciální polohou lidské exi sten ce, jestliže se pokusí-
me použít feno meno logic kou ter mi no lo gii (Vibert 2012, Chvatík
1994). 
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1 Román vyšel nejdříve italsky v roce 2013 v Miláně v nakladatelství Adelphi
s názvem La festa dell´insi g ni fian za, přeložil Massima Riz zan te lo; fran co u z sky
v roce 2014 v nakladatelství Gal li mard pod názvem La Fete de l´nsi g ni fian ce. Sám
autor titul překládá jako Slavnost bezvýznamnosti; španělsky 2014 s názvem La
fiesta de la insi gni fi can cia, vyšlo v Tusquets edi to res, zároveň v Mexiku a Španěl-
sku, přeložila Beatriz de Noura Gurgel; v polštině 2015 vyšel ve Varšavě v překla-
du Marka Bien czy ka a dostal název Święto nie isto t no ści (v Wydawnictwo Fuksal
Sp. z o.o.). V česky psaných recenzích se zásadně užívá překlad Oslava bezvýznam- 
nosti, který spíše ze setrvačnosti dodržujeme.
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Nak onec do spíváme k zjištění, že celý název není jed noznačný,
jeho po chopení se liší vědomím sou vis lostí, ori en tací čtenáře a úrovní
jeho vědo mostního hori zontu, je dáno zážitko vostí, neboť čtenář se
může ztotožnit s tím, co mu vy ho vuje, co si umí před sta vit, třebaže se
tím může opome nout mnohdy to pod statné. Autor po skytuje různými
situac emi příležitost k úvahám, avšak niko liv k roz poznání, s jakým
úmys lem a výsled kem tak činí. Po lemika vy plývá z re flexe smyslu
a hod not románu, jenž pro vokuje již svým živ ot ním pos to jem, který
s bez význam ností sou visí, vy jadřuje se spíše skrytě než přímo k aktu-
álním pro blémům, dis po nuje mou drostí a mrav ním poučením. Není
vy loučeno, že je román ma lou živ otní lekcí plnou skepse.

Jak naložit s první částí názvu? V cen tru dění stojí svátek – oslava
jmenin jedné z postav, kterou po zo ru jeme, s níž se nez totožňu jeme,
neboť v nás od začátku nevyvolává přílišné sym pa tie. V českých re -
cenzích se u Kun derova románu Oslava bez význam nosti vžil přek lad
oslava, jako kdyby ve spo jení obou slov měla být skryta trvalá Kun -
derova iro nie. Autor u fran couz ského vydání se sám zmiňuje o slav -
nosti. Akceptujeme- li přání autorovo, pak ovšem slyšíme něco ji ného
– napřík lad re zo nanci Něm cova tre zo rového filmu O slav nosti a hos -
tech, 1966, který je mez inárodně nejznámější spolu s režisérovým
doku mentárním sním kem – Ora to rium for Praque, použitém v ame-
rické fil mové adap taci Nesne sitelné leh kosti bytí. Možná se také evo-
kuje Zah radní slav nost Václava Havla a jeho stejno jmenná ab surdní
hra z roku 1963. Výjevy v novém románu v mnohém při pomínají dra -
matické výstupy, loutko vou hru, postavy se po hy bují jako na je višti
živ ota, vys tu pují v rolích, které si do bro volně přis vo jily, te telí se v od -
le sku pot le sku a cizí význam nosti atd. 

Co se osla vuje veřejně, je také mno hočetné. Veřejná slav nost v Lu -
cem bur ské zah radě v závěru románu může být stejně dobře svát kem
dětí, nebo jed nou z fi est, kterých se ve měs tech a na vesnicích koná
bez počet. Jedná se o variovaná témata Kun derových próz, stejně jako
slovo bez význam nost se vyskytuje již v jeho počátečních povíd kách
Směšných lásek. Bez význam nost jako pod stata bytí zde ovšem nabývá 
na novém významu ne jen proto, že autor již může bi lan co vat svůj

život a umělecké usi lování, ale také proto, že pociťuje, jak se v dnešní
době ztrácí in di vidu alita, jak bez význam nost nabývá na novém
významu a síle. 
Rozvržení postav

Postavy Oslavy bez význam nosti jsou pevně rozvrženy. Hrdi nové se 
před sta vují, tak se nazývá celá první část ze sedmi nabízených kapi tol, 
avšak nejde jen o jejich charakteristiky. Čtyři přátelé – Alain, Ramón,
Char les a Cali ban jsou spo jeni s dalšími lidmi. Je jím D´Ar delo – muž
zralého věku, kolem něhož se oslava točí, před sta vuje zdravého ne -
mocného, jemuž ok olí tle ská pro jeho statečnost, v pravém slova smys-
lu za ne bytí. Dále se zmiňují matky dvou přátel, účinkují v něm další
postavy žen ské a mužské, které zaplňují svět hrdinů a oni na ně nějak
rea gují. Někdy vystupují reálně, ale také skrytě – ozývá se hlas Mis tra, 
při pomínají se his torické postavy Sta lin, Ka linin, Chruščov, při tom
dva z nich se zpřítomňují a zcela směšně se mih nou v parku. 
Vztah k matkám

Zatímco Char les v průběhu děje se chystá od jet za svou umírající
mat kou, Alain vede vnitřní dia log se svou málo známou mat kou, pro-
tože po jeho narození rod inu opus tila a on dod nes nezná příčinu.
U Kundery se opak ovaně ob je vují prob lema tické vztahy k mat kám,
mateřství – chtěnému a nechtěnému. Alain si pa ma tuje matku z jediné
návštěvy domu, kde žil s ot cem. Měl de set let, kou pal se v bazénu
a vylezl z něj jen proto, aby se s ní ro zloučil. Od cházela po dvouhodi -
nové zastávce, věnované otci za zavřenými dveřmi domu. Vidí stále
ro zesmátou tvář ženy, která se žertem dot kla jeho pupíku. Nicméně
matčino gesto Alai novi zůstává navždy v paměti. Kdo ví, zda jej pup-
ky nepři ta hují právě pro tento po hyb. To si však můžeme domýšlet
jako čtenáři, neboť román dílčí mo tivy neozřejmuje. Začíná se Alai -
novým postře hem z pařížské ulice, kde de fi lují dívky a mladé ženy
s od halenými be dry a prohlou beným mís tem up rostřed těla. Alain se
variantně vrací k pupíkům, něčemu spo jovanému se zárod kem našeho 
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fyzického bytí, s pocity tělesnosti vzdálenými božské pod statě. První
a třetí část románu nabízí ob dobný poh led a úvahy. Co ovšem s anděly
nebo prvními lidmi stvořenými bo hem, který nás jedním okem sle duje 
a možná se směje, stejně jako se smáli andělé nad kate go rickým sou-
hlasem s bytím v Knize smíchu a za pomnění. Tady Alain sní a pro padá
nos tal gii. Stejně jako Alaina neo pouští po myšlení na pupíky, Ramón
vnímá opak ovaně pet ri fik ovaná gesta slavných postav – soch v Lu -
cem bur ské zah radě, Char les je až obsedantně zaměst nán myšlenk ami
na Chruščovovy paměti a před sta vuje si mechan ická gesta spo jená
s po hy bem loutek jeho zamýšleného dramatu. 
Nahota ženského těla

Kun dera začíná medi továním Alaina nad no vou módou dívek na
ulicích, nad tím, že se vys ta vuje na ob div něco po divně privi le gova-
ného a do stává se mezi ob vyklé a do sud pre ferované části žen ského
těla. Ptá se, proč k tra dičním erotickým místům žen – stehnům, hýž-
dím a prsům přibyl pupík jako erotický sym bol 21. století, který je
snad u každé ženy stejný a ztra til identifi kační znak. Nechybí úvaha,
že láska byla dlouhý čas považována za slav nost in timity, ne na po do -
bitel nosti, je di nečnosti, co nesnáší opakování, je opakem od haleného
bři cha. Dvě části románu začínají Alainovým přemýšlením nad tím,
proč stehna zna me nají ne dostup nost – dlouhou cestu k ta jem ství, hýž-
dě sli bují veselou a vulgární bru tal itu, prsa jsou sym bo lem mateřství,
spo jeným se vznešeným obrazem Marie ko jící Ježíška. Jen pu pek se
teo riím vymyká. Není však nikdy zo bra zován u andělů. Úvaha se
vztahuje k dalším aso ci acím a před stavám, které ne jen Alaina, ale také 
další před stavené hrdiny pronásle dují nebo je do jímají, ať se dotýkají
vztahu k matce, hledání do bré nálady, od lišení míry význam nosti
a bez význam nosti. 
Oslava jako my sti fi ka ce

První část názvu je spo jena s osla vou ve významu svátek – tady se
jedná o jmen iny spo jené s ústřední zámin kou – osla vují se možná

poslední D´Ar de lovy narozen iny. Ovšem my jako čtenáři od začátku
víme, že D´Ar delo se v do bré náladě vrací od lékaře, protože se
nepotvrdilo po dezření vážné ne moci, ulehčeně se pro chází Lu cem -
bur skou zah ra dou, a to ve stejné době jako Ramón, kterého odradila
ne konečná řada čekajících na výstavu díla Marca Cha galla. Když na
sebe oba narazí, uvědomí si, že se znají, pro hodí spolu něko lik bez -
významných vět a D´Ar delo pln sděl nosti naznačuje, od kud jde.
Násle duje společen ská otázka, jaký je výsle dek vyšetření, a tázaný
skromně sdělí, že má rakovinu v posledním stádiu vývoje a nedá se
léčit. Vy padá statečně, když sděluje in for maci naprosto tragickou.
D´Ardelo svou for mou podání, smířením a vy rov naností Ramóna
překvapí a v duchu se mu začne om lou vat, že o něm nikdy neměl
valné mínění. Kun dera nepsy cholo gi zuje, nicméně cítíme, že D´Ar -
delo přek ročil tabu a řekl něco, s čím si člověk nezahrává z obav napl-
nění. D´Ar delo se možná nachází v roz položení plném do jímání se
nad se bou, proto na jed nou vy práví o známé ženě paní La Franck ové,
které přítel údajně zemřel v náručí a ona, aby nez ka zila zábavu ve ved -
lejší míst nosti, nedala nic na jevo. Když se D´Ar delo svěřuje, že by rád
poz val hosty na své ju bileum, a ptá se, zda Ramón nezná někoho, kdo
by mu s přípra vou oslavy po mohl, spontánně přislíbí po moc. Ramón
se ve svém živ otě zásadně bránil číslům, co se na člověka lepí a vy-
volávají stud ze stár nutí. Tady se sám pře konává, když dok once sli -
buje osobní účast. Smrt je výzvou času lid ského bytí, který plyne ne-
sm lou vavě, člověk je vůči ní bezbranný, pokusy něco zvrátit jsou
mnohdy nevýznamné.
Nejednoznačné situace

Prvním, kdo vstu puje do herního prop letence času a bytí a vydává
něco za něco ji ného, je tedy D´Ar delo. Jeho osoba, chování a prone -
sené výroky ve stínu po myslné zhoubné ne moci rázem nabývají na
větším významu a zajíma vosti. On sám po řečeném by mohl couv -
nout, ale vlastně o tom ani neuvažuje. Klam, možná řekněme mys ti -
fikace, se mu zalíbí, zvláště když ví, že sám ten tokrát smrti unikl.
Hýčká si svůj obraz v očích jiných. Na padá nás mezi řádky, kde jsou

7 8



hranice toho, o čem se žer tuje, kde se nacházejí hranice, kdy se ne moc
a smrt mo hou stát stejným sen ti mentálním klišé, jako když se duše
ztratí v těle a vše se re du kuje na tělesnost. Při pome neme si román
Kniha smíchu a za pomnění, kdy Tam ina žije se stínem zemře lého
part nera. V Nesm rtel nosti se ob je vuje věta, že – hranice mezi důleži-
tým a nedůležitým… se stala ne ro zeznatel nou. D´Ar de lovo tvrzení
a situace, kterou na vo dil, je pleti chou, ale získává sym pa tie a tak do -
jímá a hýčká si svůj obraz v očích jiných, do jímá tím dok once skep -
tického Ramóna. Násle duje další řetězec reakcí, které ve své pod statě
ztrácejí na význam nosti a je di nečnosti, protože jsou fraškou, nicméně
D´Ar delo v očích svého ok olí se stává při jatelnějším. Ne moc tak na-
bývá na zajíma vosti v D´Ar de lově živo topise, stává se sto pou, otevírá
mu cestu k druhým, třebaže jejím zák ladem je klam. V očích ostat ních
se D´Ar delo odráží jako v zrcadle, což mu – jeho typu ego is tického
nar cise – při nejmenším im po nuje. 
Bezvýznamnost – životní situace i vědomý postoj

Již v Kuderových Směšných láskách, v první povídce Nikdo se ne-
bude smát, se set káváme s bez význam ností, která naroste do nových
di menzí. Tam mladý a nadějný kunsthis to rik obdrží nenápadný dopis
s pros bou, aby po soudil kval itu přiložené studie o Mik oláši Alši.
Jedná se o kom pilát a bez význam nou slátan inu. Z pod cenění situace
se odvíjí něco, co pok račuje a má až ex is tenční následky. Situaci zná-
me z pozdějšího Kun derova románu Žert, který je plný ab surdních
a ne mi losrdných para doxů. V Oslavě bez význam nosti se spouštějí síly
a vzni kají zápletky v ob dobné stavební organi zaci, nepod statné se
stává pod statným, zdán livě málo společné se nečekaně protne. Někde
se uvádí, že ne ov liv níme, komu se narodíme, kde a kdy, jakou barvu
očí budeme mít, jaká vlastní tvář nás bude pronásle do vat. Stejně ná-
hodně může do cházet k vzájemnému prop letenci osudů, živ ot ních pří- 
běhů, nečekaných set kání, úniků, skrytých mo ti vací, nevys větlených
záhad. Nepři pomíná nám to opět tak tro chu Nesm rtel nost (Kun dera
1993, s. 131), kdy se uvažuje o tom, jak se člověk někdy snaží vytvořit

sám svůj obraz, pak ho chce ale spoň ov livňo vat a kon trolo vat, ale
marně, stačí jedna zlo myslná for mulace a jsi navždy proměněn
v truchlivě jed noduchou kari ka turu?
Pse u do ta nec smrti

D´Ardelovo slavení narozenin ztrácejí na význam nosti, když si
uvědomíme neau ten tičnost večírku, povrchnost předvádění se. Osla -
vuje se něco, co by mohlo při pomínat ri tuál zvaný ta nec smrti, a co
D´Ar delo devalvuje hranými pózami. Oslavy v jeho roz sáhlém apart -
mánu o to spíše po zo ru jeme jako kom bi nované para doxy vztahů, kte-
ré rovněž nejsou závažné, vyznačují se povr chními vnějšími gesty
přátel ství, návaly veřejného sou citu hostů, příznačných pro homo sen -
ti men ta lis (Kosková 2012, s. 42). Zúčast nění se vzájemně předvádějí,
usmívají se na sebe, říkají si bez významná slova, před stírají zájem,
jejich gesta žijí tak tro chu mimo zúčast něné. D´Ar de lova dcera nadše- 
ně vítá ce leb ritu La Francko vou, jako kdyby se znaly, potěšena od -
leskem její slávy. Opět se nám vy ba vují Směšné lásky, kdy dok tor
Havel těží na lázeňské kolonádě z popu lar ity své krásné ženy, slavné
herečky, kterou si pozve na návštěvu jen proto, aby na sebe upo zornil.
Set kávání se ode hrávají souběžně, vyznačují se rozdílným roz polože-
ním, nevy lučují se ne spočetné vari anty vztahů. 
Život je jen hra

V rámci D´Ar de lovy oslavy narozenin se více lidí vydává za ně-
koho ji ného. Kun dera dok on ale ro ze hrává svou oblíbe nou variační
herní par tii. D´Ar delo hraje ochotně a rád se bou zvo lenou roli, a aniž
by věděl, že paralelně probíhají další herecké etudy. Ramónovi dva
přátelé si hrají na číšníky. Cali ban a Char les tvoří dvo jici, která se pří-
ležito stně baví tím, že obsluhuje u baru hosty na soukromých osla-
vách, při tom se Cali ban vydává za Páki stánce, který neumí fran couz -
sky. Mluví spolu zvláštní hat la tilkou, kterou se dorozumí navzájem,
nikdo nic nepozná. Cali ban na chvíli mění svou iden titu. Je snědý
a vys loužil si svou přezdívku podle herecké role di vo cha v Shake spea -
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rově Bouři, je věro hodný v ges tech, takže hosté si přestávají dávat po -
zor na prom luvy. Třebaže snob ské hosty D´Ar de lovy oslavy zřejmě
příliš nezajímá ex is tence a iden tita obsluhu jící dvo jice, stane se něco
nečekaného. Hra Ramónových přátel by byla možná bez významná,
kdyby pozici Cali bana neuvěřila mladá Por tugalka, po moc nice při ob- 
sluze nádobí, sou citná dívka s osudem cizinky a nezastíranými sym -
pa tiemi vůči němu. Zatáhli tedy oba přátelé do svého žertu, do hry
s iden ti tou, také její nevin nost a nezálud nost? Spo juje se žert a potě-
šení ze hry také s opravdovými pocity, jako je tomu ve Směšných lás-
kách v povídce Já truch livý bůh, zfil mov ané v 60. le tech režisé rem
An tonínem Kachlíkem? Ne jedná se o hru s ohněm, na kterou upo -
zorňuje Ramón, protože v jiných sou vis lostech by se se mohla ne vin-
ná hra po od halení vnímat jako špi onáž?

Uvažujeme- li nad Char le sem, in telek tuálem pos edlým čtením
Chruščovových pamětí, které neustále ci tuje, ptáme se zároveň, kde
jsou hranice od pověd nosti za mecha nismy, které bezděčně spouštíme.
Celá druhá kapi tola je věnována loutkovému di vadlu. Něk teré his -
torky z pamětí mu totiž při pa dají neskon ale hloupé až ab surdní,
zvláště jsou- li spo jené se Sta linem. Nevíme, zda opravdu cho dil při
zas edání pol it byra močit na osobní toa letu a tajně a po baveně naslou-
chal, jak se soudruzi rozči lují nad tím, co říká, při tom nikdo si neodvá- 
žil říci nah las svůj názor. Během pitek údajně s ob libou vy právěl his -
torku o lovu koroptví, které zastře lil nad vakrát. Polov inu, když zjis til,
že má jen dvanáct nábojů, ale ptáků je jed nou to lik, podruhé po svém
návratu. Koroptve se na větvi údajně ani nepoh nuly, takže lov se po-
vedl. Char les sní o vyt voření scé náře loutkové hry podle anek do ticky
laděného příběhu po dob ného myslivecké latině, žánru, který snad
jediný un ese analo gii mezi situac emi koroptví a ro lemi Sta li nových
druhů, výpěstků poli tického systému a jeho pře ludů. Na Cali ba novu
otázku, proč by se Chruščevovy a Sta li novy his torky ne mohly hrát
jako fran couz ská kome die, od povídá, že by fig urky před sta vo val jako
lid ské by to sti, ovšem nikdo nemá právo vyt vořit z lidí loutky. 

Peříčko nesnesitelné lehkosti
Třetí hra nou ro li na D´Ardelově oslavě na roze nin předvádí ce le -

bri ta La Francková, údajně nejkrásnější dáma ve společnosti, která je
známá z fotografií. O ní se zmiňoval D´Ar de lo v Lucemburské
zahradě a dojímal se její statečností. Kun de ro va ob li ba v krásných
ženách – herečkách a moderátorkách, jak je známe z je ho starších
česky psaných próz, je v to m to románu významově po su nu ta. La
Francková, která na oslavě stále něco pojídá, představuje svými ge sty
někoho, kdo je slavným a ví o tom, je zvyklý být středem po zo r no sti,
le h ce se po hy bu je ve společenských situacích a nechává se fo to gra fo -
vat, předstírá ra dost ze setkávání, třebaže si vůbec ne pa ma tu je, o ko ho
jde. Je pro to ty pem a výpěstkem současného světa re kla my a pu b li ci ty. 
Peříčko poletující ve vzdu chu D´Ar de lo va by tu a náhoda, kdy se La
Franckové podaří napodruhé to plachtící nic za chy tit, když náhodně
přistálo na jejím napřaženém ukazováku, se stává ma lou variancí ne-
snesitelné le h ko sti bytí. Peříčko po važuje dáma za předěl ve svém ži-
votě, radostně jej drží me zi prsty a po ma lu z os la vy odhopká, aniž by
zare gi stro va la, že k ní míří os la ve nec připraven na po li bek, ne boť její
slo va a ge sta omy lem vzta hu je k sobě. Příběh si ce končí, avšak au tor
uvažuje ne jen o tom, zda peříčko nepochází z andělského křídla, ale
také o náhodách, které neovlivníme. Člověk není než svým ob ra zem,
který žije v očích jiných, pro to s peříčkem v prstech La Francková blá- 
bolí něco o životě a smrti, asi v tom du chu, že život je silnější než smrt, 
ne boť život se smrtí živí, a její rádoby intelektuální slo va sklízejí
úspěch, aniž by je někdo bral příliš vážně. Jsou vlastně bezvýznamná. 
Obrácené mince nálad

Sva tek a os la va se vztahují k řadě dalších motivů, které souvisejí
s do brou a špatnou náladou, se sa mo tou, která je ve l kou li d skou ji sto -
tou, s Ramónovým náhodným setkáním s krásnou Julií a jejími úniky
před ním, s postavením nenápadného svůdce žen Qua que li qua, který
se ne s naží ženy oslňovat vti pem a chy tro st mi, ale přitahuje svým tla-
cháním, svou bezvýznamností a nezávazností, ne boť úspěšné, sa mo-
statné současné ženy se nepotřebují zatěžovat závazky. Záhadné jmé-
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no Qua que li qua připomíná přezdívku, která není ozřejměna, avšak
pro hlu bu je neurčitelnost po sta vy.

Jsme také svědky neplánované noční návštěvy Ca li ba na a Cha r le -
se. Po ukončení D´Ar de lo vy os la vy a se oba roz hod nou navštívit Ala i -na a vypít společně skleničku. Pro Kun de ru je příznačné, že se věci,
lidé a konkrétní místo vždy nějak dotýkají, přitom nemusíme okam-
žitě roz po znat smysl a pod sta tu souvislostí. Přátelé se ptají, co by
mohl nabídnout, a pro tože se Ala in zro v na předtím díval se zalíbe-
ním na svou schraňovanou láhev vzácného arménského koňaku, roč-
níku je ho narození, ne l ze ji za ta jit. Ca li ban po ni sáhne, zakymácí se
pod ním křeslo a láhev nešťastně roz bi je. Vzájemně se omlouvají,
přitom oba mrzí něco jiného, pro každého měla láhev jiný význam,
představovala ji nou odvrácenou stra nu, která vzájemně zůstane skry ta ne bo by se mo hla zdát bezvýznamná. 
Slavnost v Lucemburské zahradě

To, co je spo je no se slavností veřejnou, se odehrává ve šlechtě-
né Lucemburské zahradě. Je plná zeleně a soch slavných, kteří se si ce
bezmyšlenkovitě míjejí, ne boť jádro je jich exi sten ce se již nedotýká
bu dou c no sti přítomných, avšak patří ke zdejší atmosféře, umocněné
veselým žvatláním a smíchem. Na kon ci románu se objeví v zahradě
po sta va postaršího muže v ob le ku lo v ce, nabízí se po do bnost se
Stalinovým převlekem k lo vu koroptví, která puškou odstřelí nos Ma -rie Medicejské, nesličné královny Fran cie, a vystraší čurajícího muže
podobného bez do mo v ci, jenž se skrývá za jejím pie de sta lem. Obě po-
sta vy nápadně připomínají Sta li na a Ka li ni na, kdy si obávané a mocné
po li ti ky, o kterých už přihlížející návštěvníci ne mo hou a ani nechtějí
nic vědět. Přihlížející váhají, zda se mají smát, jedná-li se o žert, ne bo
mají pro te sto vat. Pak záhadně vypadající lo vec vyzývá vyplašeného
muže, aby již ni k dy nečural na šlechetné francouzské dámy, což vy vo- 
lá všeobecné veselí. A když směšné fi gur ky na sed nou do přijíždějící-
ho kočáru a odjíždějí, přihlížející tleskají, ne boť vše po važují za ha -pen ning. Do to ho začíná zpívat dětský sbor dirigovaný 10-letým
chlapcem. Ta dy se také pro t ne sla v nost a svátek ja ko os la va, pro tože
se Ra món, opět náhodně, ja ko na začátku, potkává s D´Ar de lem. 

Surrealistická analogie
Něco se zde seběhlo absurdního, podobně ja ko se odehrávaly jiné

předcházející os la vy v by tech, něco až surrealistického, ja ko když
muž v Buňuelově a Dalího surrealistickém fi l mu Andaluský pes
rozřezává napůl ženské oko. Na vlastnoruční Kunderově kresbě na
obálce kni hy v západních nakladatelstvích, ni ko liv ve vydání pol-
ském, je zo bra ze na hla va po sta vy s na sta ve nou dlaní a jed no oko se
vznáší ve vzdu chu těsně nad ní. Podaří se au to ro vi za chy tit, co je vi-
děno alespoň jedním okem, ne bo to málo rozpozná čtenář? Bezvýz-namnost je din ce – pod sta ta naší exi sten ce, jak se o tom v roz ho voru
v Lucemburské zahradě zmiňuje Ra món, v sobě ne se filo zofi c kou
kon tem p la ci. D´Ar de lo je ho slovům nerozumí, ani by zřejmě nechtěl
rozumět. Neslyší v nich slo va útěchy, a tak Ra món překlenuje po cit
tra p no sti ujišťováním, že se o D´Ar de lo vi hovoří ja ko o mi len ci La
Franckové. Ta to představa v něm na opak vyvolává sebeuspokojení.

U Kundery nikdy nejsou roz ho du jící rysy tváře, gesta a slova, ale
pos toje. Autorovy postavy se často oci tají v situacích, které nejsou
jed noznačné a jsou vys taveny možnému ne dorozumění a význa mové
zaměnitel nosti. V Hei deg gerově Bytí a čase se uvažuje o naslouchání
a mlčení jako o otevře nosti pro druhého. Ramón a D´Ar delo s Ramó-
nem sice rozmlou vají (jedná se o řeč), avšak ne rozumějí si a navíc je
každý v ji ném roz položení, které ut váří smysl. Hle dat analo gie v sur -
re al ismu a ve fe nome nolo gii může půso bit podivně, avšak podvědo-
mí založené na mi nu losti, s níž se aso cia tivně v sur re al ismu nakládá,
vzta hování k bu douc nosti, kdy je lid ská ex is tence chápána jako bytí
k smrti, neboť smrt je podle fi lo zofa konečným hori zon tem, dává
románu další význam. 
Dílo, bio gra fie, tajemství? 

Proč si opakovaně připomínáme „nesm r te l nost” ve významu pro -
slu lo sti díla a proč „bezvýznamnost” ve smy s lu bio gra fie. V Kun de ro- vě Nesm rte l no sti na s. 86 neměl Go e t he nic pro ti to mu, aby se je ho
dílo po važova lo za nesmrtelné, avšak podobně ja ko He min g way
kašlal na nesm r te l nost ja ko svůj životní po stoj. Ta dy se odmítá zto -

13 14



tožňování se se zbožštěním. Být bezvýznamný je příjemnější, než být
zaživa nesmrtelným. Je v po j mu bezvýznamnost skryt výsměch
životopisům psaných tak, aby oso b nost glo rifi ko va ly, stojí opravdová
oso b nost o světskou slávu již za svého živo ta? V Kunderových úva-
hách je pa tr na hořkost z to ho, že se be re me moc vážně, neumíme se
jen tak smát nesmyslům. Myslíme si, že když o nás ko lu je něco
bezvýznamného a hloupého, celé okolí to ry chle pochopí, ovšem pak
překvapí, že se be re vážně. V Oslavě bezvýznamnosti se opakovaně
odka zu je se na mi stra, který Cha r le so vi doporučil číst Chruščovovy
paměti, připomínající se bezvýznamné hi stor ky, ve kterých se mísí
směšné a tragické, co ne by lo včas rozpoznáno v politickém prostředí.
Válkou se navždy opustil modernistický svět, který byl za ložen na
umění žít a užívat, smát se. Bezvýznamnost by se mo hla stát klíčem
k dobré náladě a úsměvu, kdy by chom si po ne cha li hu mor, pro to dobrá
po lo vi na z ka pi tol románu po in tu je si tu a ce, kde se dobrá nálada mění
v tra p nost. S hu mo rem se můžeme vysmívat hlo u po sti, smích os vo bo -
zu je, je st liže se máme čemu a s kým smát, jak se to daří čtveřici ka ma-
rádů – Ala i no vi, Cha r le so vi, Ra mó no vi a Ca li ba no vi. Ti také mno h dy
jen tak pro zábavu a zdánlivě bezvýznamně tlachají, třebaže u Kun de -
ry na konec vše nabývá na větším, až filozofickém významu. V Nesmr-
te l no sti se setkáváme s ge stem starší ženy na plovárně při rozloučení
s plavčíkem, ne boť pro zra zo val její dřívější půvab. Také Ju lie v Os la-
vě bezvýznamnosti zve d la neopakovatelně ru ku a tím po zdra vi la Ra -
mó na, s nímž se kdy si na univerzitě se t ka la a za se rozešla, a to stejně
le h ce, ja ko se dotýkají my ste ria lásky a duše. Ala i no va úvaha o an-
dělech je katarzní a vrcholí ve snovém setkání s ma t kou. Dílo i život
by si měly ucho vat hu mor i tajemství.
Glo ri fi ka ce a tra p no sti

Opa kem úcty a re spe ktu k autoritám a významnosti je chování
mladé Ala i novy přítelkyně Ma de la i ne, která vždy do ko na le zkomolí
jména slavných, pro tože pro ni jsou vlastně bezvýznamní. Pro mla dou 
ge ne ra ci se celé histo rie stává bezvýznamná. Ve své době možná
podléháme více iluzím a představám o vlastní důležito sti, než si mys-
líme. Pod le některých slavných by ly ještě za živo ta pojmenovány

školy, uli ce a města, na je jich počest se po sta vi ly so chy. Po čase by la
místa přejmenována, so chy strženy. Někdy jen obtížně na le z ne me
mo ti va ci a opodstatnění zvolených názvů. Lo gi ku nenacházíme ani
v Kunderově apokryfním vysvětlení původu názvu města Ka li nin -
grad. Nevíme, proč byl Königsberg, hlavní město Pru ska, přejmeno-
ván pod le Ka li ni na, bezvýznamného sovětského po li ti ka ze Sta li no vy
éry. Pod le Chruščova sužova la Ka li ni na pro sta ta a on sám se různě
kom pro mi to val častým močením ne bo do kon ce pomočením. Vlastně
ani nevíme, zda se tak Sta lin potměšile ba vil, když ho nechával ztra p -
nit se, ne bo se jed na lo o mo cen skou aro gan ci a důkaz, že si s li d mi
i názvy míst může dělat co chce. Nebo se snad mstil významnému
německému fi lo zo fo vi Im ma nu e lu Kan to vi, jenž celý život ve městě
žil, avšak je hož te o rie exi sten ce – věci o sobě – by la Sta li no vi cizí
a vzdálená? Nevíme, ovšem tušíme, že by Sta li no vi více kon ve no val
Scho pen ha u er s pojetím vůle a představy. Kun de ro vy od sko ky do fi -
lo zo fie jsou známé, takže nás možná také za uj me Ra mó no va připo-
mínka Mi stra, který ho vy z val k prostudování He ge la, ne boť úvahy to -
ho to fi lo zo fa o ko mi ce jsou nepřekonané. Připomeňme, že humor
a smích, iro nie a my ti za ce se stávají opakovanými tématy Kun de ro vy
tvor by, stejně ja ko kon trast vysokého a nízkého, zobrazování aktu při- 
jímání (lásky, nápoje, ide je) a na opak také vyměšování. Je st liže se
Cha r les opakovaně zabývá Josi fem Vissarionovičem Sta li nem, Mi -
cha i lem Ivanovičem Ka li ni nem a Ni ki tou Sergejevičem Chruščovem,
úvahami spíše politickými než filozofickými a psychologickými, není
to náhodné. Všichni tři po li ti ci ve své lapidárnosti představují tu nej-
hrubější tělesnost a stávají se sa mi ve své podstatě postupně bez-
významnými. 
Sebevraždy reálné a obrazné

Cha r le se a Ala i na spojují vzpomínkové návraty k vlastním mat-
kám, třebaže každý z nich za zna me nal ji nou životní zkušenost. Ne j de
ani tak o pro ti klad dobré a špatné ma t ky, ne boť každá žena nemusí
chtít být ma t kou, ne pro pad ne mateřství, avšak ani dívky – budoucí
dárkyně živo ta se ne vy h nou pokusům o se be v raždu, které se ne do ko-
nají a na opak nechtěně způsobují smrt jiného člověka. Mo tiv nes cho p -
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no sti spáchat se be v raždu se u Kun de ry opa ku je. Také v Nesm rte l no sti
si chce neznámá dívka vzít život. Oci t ne se v no ci uprostřed si l ni ce
a ko lem jedoucí au ta se jí vyhýbají tak nešťastně, že po autonehodě ja -
ko řidička umírá Ag nes. Dívka to snad ani nevnímá. Smrt si jen roz -
my s le la, vsta la a v anonymitě odešla. Ni k dy se pravděpodobně ne do-
zvěděla, co způsobila, stejně ja ko se to nedozví Ja kub ve Směšných
láskách, když v roztržito sti vložil do tu by s léky smrtící prášek a ten se 
stal pro Růženu osudovým vra hem. V Oslavě bezvýznamnosti přijíždí
k řece mladá žena, bezmyšlenkovitě opouští au to, vstu pu je do řeky
s úmyslem uto pit se, možná že pro to, že je nechtěně těhotná, avšak ja -
ko plavkyně neumí záměr do ko nat, plácá se bou. Mladý muž se za ní
vrhá do vo dy, ženu zachrání, avšak sám za hy ne. To ona nevidí, odchá- 
zí z místa, neotáčí se, neuvědomuje si cizí oběť. Opět ja ko v mráko-
tách dochází k au tu, mi mo cho dem ra me nem vrazí do kolemjdoucího
Ala i na, kterému vynadá, na sta r tu je své au to, pro tože bezmyšlenkovitě 
ne cha la klíč v zapalování, od je de. Zdánlivě bezvýznamná epi zo da je
důkazem, že se v jediné chvíli někomu život dává i be re, ponechává se
na světě něco, o co nestojíte. Jedná se o so u bor osudových náhod,
které neovlivníme, navíc je do dnes nemusíme chápat.
Li te ra tu ra není bezvýznamná

Kunderův poslední román je opět za ložen na autorových oblíbe-
ných opozicích vidoucího a nevidoucího, významného a bezvýznam-
ného. K variovaným podobám hýčkaného ob ra zu živo ta, který je jin -
de, přibývá úvaha o potřebě ne brat se smrtelně vážně, do kud žije me
a pobýváme na ze mi, ne boť to je začátek našeho kon ce. Často je při-
pomínáno, že au tor skrývá své soukromí před veřejností, ne po sky tu je
roz ho vo ry, nepředvádí se při přebírání cen a vyznamenání, ne z na-
mená to však, že po važuje literární tvor bu za bezvýznamnou. Věří spí- 
še v knižně tištěné slo vo než mediálně poletující ob raz a hlas, v sílu
vědomě formulované myšlenky a kre a ti vi ty než v pomíjivou pub li ci -
sti ku, pro tože je zřejmě přesvědčen, že čas se stává tím nejlepším
měřitelem našeho bytí a umělecké dílo se stává je ho esencí.
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