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NOUZOVÉ IMITATIO CHRISTI

Záv!" mu#e, kter$ ukradl a uprost%ed postp%írody 
rozprá&il popel praktického filosofa Ladislava Klímy
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Kdy! jsem p"ed lety #etl v Demlov$ Mém sv!dectví o Otokaru B"e-
zinovi v%rok, jím! tento koryfej mystického socialismu hodnotí kre-
maci praktického filosofa Ladislava Klímy jako velmi ne&'astn% akt, 
netu&il jsem, jak osobní pro mne tohle téma jednou bude. Nicmén$, 
jak vidím, ze stovek v%rok( ke stovkám v%rok( do!ivotn$ odsouze-
ného jarom$"ického básníka mi práv$ tento z(stal v pam$ti, aby mi 
dnes poslou!il jako vzdálen% prolog k textu, kter% zde, v rozporu 
s p"áním jeho autora, a podez"ívám se, !e i pro tento rozpor, zve-
"ej)uji.
 Jde o záv$' mu!e, kter% o své v(li ne&'astn% popel tohoto filosofa 
ukradl a rozprá&il. Z d(vod(, o nich! se do#tete, vybral si mne jako 
jejího vykonavatele a musím tedy vysv$tlit, pro# jsem ji nevykonal, 
a#koliv jsem se jejímu pisateli zdál pro jeho zám$ry tak naprosto 
vhodn%m, a jak nevhodn%m jsem pro n$ ve skute#nosti byl.
 Po v&ech t$ch letech, a práv$ !e po t$ch letech, stráven%ch pra-
covn$ po h"bitovech, jsem p"ímo alergick% na v&echny ty p"iposrané 
makabrózní tance kolem slavn%ch nebo!tík(, na jejich exhumace 
a p"evozy, instalace a reinstalace !ulov%ch sm$&ností, soupisy nedo-
tknuteln%ch mrtvol a traktáty o jejich hnití. Jsem tak nadobro vydí-
van% do hrobov%ch jam, k zhnusení zdívan% do kostí a lebek, na #er-
né projektily uren, kter%ch se u! &títím, jsem tím v&ím mortalitním 
inventá"em prodívan% a! k marnosti, která je jeho jedin%m smys-
lupln%m obsahem, !e jakákoli v%zva k jak%mkoli mimopracovním 
funebrálním hrátkám mne dovádí k nep"í#etnosti. Lépe ne! kdokoli 
jin% vím, !e nejlep&ím hrobem je ten první, by' je to spole#ná jáma! 
Tento názor zastávám i z pozice své um$lecké práce. Srovnám-li v%-
pov$dní hodnotu Máchov%ch ostatk( zpod Radob%lu a tuto hodnotu 
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z um!lého Slavína, jeví se mi jejich p"evezení sem stejn#m zlo$inem 
jako jeho z"ízení.
 Jakkoli v#sti%né jsou úvahy autora záv!ti o povaze Klímova p&so-
bení, jakkoli opodstatn!né v#tky k podob! jeho hrobu, jakkoli po-
divuhodné lí$ení celé události, jakkoli pozoruhodné jeho vy'inutí 
a jakkoli vysoká cena, kterou za sv&j $in zaplatil, z&stane pro mne 
tato záv!(, v ní% $lov!k bezmocn! reflektující zrození své trapnosti, 
konstatující svou trapnost, bytn!ní své trapnosti a vít!zství své trap-
nosti, vyvá%í tuto korunovanou trapnost nejprve zoufal#mi my'len-
kami, poté je't! zoufalej'ími $iny a nakonec nejzoufalej'í smrtí, p"e-
dev'ím dokumentem této trapnosti, kter#m nemohu a hlavn! nechci 
b#t zavázán v!bec k ni"emu! Co jsem, krom! zve"ejn!ní záv!ti, byl 
nucen ud!lat a byl nucen neud!lat, stru$n! popisuji za textem záv!ti, 
kde to vyzní daleko v#razn!ji, jak doufám, jako smyslupln# blízk# 
epilog za celou nechutnou epizodou, která se mi stále neodbytn!ji 
jeví jako perverzní Imitatio Christi…
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Z Á V ! "

(vypou!tím název obce)… u Prahy 
16. a 17. 4. 2006

 Vá"en# pane, jsem mrtv#.
 Mé jméno si p$e%tete na !títku mé urny, te& si, laskav', p$e%t'te 
mou záv'(, která je zárove) i mou zpov'dí, ka"dopádn' je ur%ena 
práv' jen vám. Vím, "e nejste notá$ a nejste kn'z, vím, kdo jste.
 Kdyby se má v'c zda$ila, a% dnes je mi jasné, "e je to v'c, která se 
zda$it nemohla, vzal bych si své tajemství do hrobu. Takto v!ak jdu 
do hrobu jen já a o své tajemství se musím, z tohoto hrobu, pod'lit 
s n'k#m "iv#m, nebo( bez "ivého nemohu, z tohoto hrobu, svou ne-
zda$enou v'c uzav$ít a ud'lat z ní tak v'c zda$ilou, p$esto"e úpln' 
jinou.
 Tento "iv# musí b#t obeznámen se "ivotem a dílem praktického 
filosofa Ladislava Klímy a musí b#t, stejn' jako já, hrobníkem. Díky 
va!emu ve$ejnému vystupování o vás vím, "e tyto podmínky spl)u-
jete, "e vy jste ideálním kandidátem na!í p!eshrobní spolupráce, 
jste m#m ideálním "iv#m. A jist' budete i vzorn#m vykonavatelem 
na!í spole"né povinnosti, kterou vám ulo"ím a" na konci listu, nebo( 
pak, jak te& nevíte nic, budete v'd't v!echno…
 Jist' vás p$ekvapí informace, "e od 4. zá$í 2005 není (a nikdy u" 
nebude) v rodinné hrobce Lososov#ch na pra"sk#ch Malvazinkách 
urna s popelem zmín'ného filosofa Ladislava Klímy. Je to proto, 
"e jsem ji v noci na zmín'n# den tajn' a protiprávn' vyzvedl a odvezl 
za ú%elem rozpt#lení popela na neznámém míst'. Byl-li jste v té dob' 
u filosofova hrobu, tedy se vám dodate%n' omlouvám za to, "e jste 
u "ádného filosofova hrobu fakticky nebyl. Jak# byl a je od oné noci 
osud filosofov#ch ostatk* vylí%ím velmi v'rn', nebo( je to i m*j osud. 
Vylí%ím jej i p$esto, "e je m*j du!evní a pota"mo i fyzick# stav velmi 
!patn# a ka"dá vzpomínka je mi zdrojem tr#zn', ale naopak i práv' 
proto, "e je m*j stav takov# a ka"dá vzpomínka je mi sou%asn' i zdro-
jem rozko!e.
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PAST!"SKÉ DÉJÀ VU

Deník farského v#zn# jako sv#dectví 
o intimní povaze kataklyzmatu
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matkám syn!…
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Zápisy tohoto deníku byly spolu s drobn!mi kresbami a nákresy roz-
míst"ny po plo#e pauzovacího papíru (90 x 138 cm) oboustrann" 
a bez z$ejmého systému. Mou jedinou prací na tomto textu byla jeho 
chronologická rekonstrukce, jeho název, podtitul a p$epis do elek-
tronické podoby. P$esto ho vydávám pod svou signaturou, $ekn"me 
jako literární protektor.
 Nic jsem nesjednocoval, nep$izp%soboval a nepod$izoval &ádn!m 
úz%m. Zachoval jsem tedy i dvojí zp%sob zápisu, vedle toho vedené-
ho v intencích pravopisné normy, pou&ívaného pisatelem v del#ích 
a stylizovan"j#ích pasá&ích, i ten, $ekn"me pracovní, pou&ívan! p$e-
dev#ím u krat#ích, heslovit"j#ích 'i spontánn"j#ích sd"lení. Místa 
v originále podtr&ená nahrazuji kurzívou a r%zn" dlouhé mezery 
v textu tam, kde jeho p$edchozí a navazující 'ásti souvisí, nahrazuji 
trojte'kou.
 Je mo&né, &e zápis, kter! jsem za$adil jako první, byl zápisem 
posledním. 
 Papírová plachta byla sto'ena do role a byl p$es ni p$evle'en drá-
t"n! ko#í'ek, jistící jinak zátky sekt%. Získal jsem ji od nálezce za 
dlouhodobou univerzální protislu&bu.
 (ly hlasy, &e bych m"l deník opat$it komentá$em nebo vysv"t-
livkami. Promyslel jsem to a do#el k záv"ru, &e jediné, co m%&e b!t 
nejasné, je kontext, ale pouze z toho d%vodu, &e jde o kontext velko-
rys! a také duchovní. Nemohu za sou'asnou krizi kontextu, jsem 
ten poslední, kter! by za jeho zú&ení a zplo#t"ní mohl, na du#evní 
genocid" jsem se nepodílel, nebudu tedy psát n"jaké sekundární 
texty vy&adované jejími dopady, jen dodám, &e Past"#ské déjà vu je 
nejsrozumiteln"j#í práv" mimo kontext.

S.d. Ch.      
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Ale o$i jeho dr%ány byly, aby ho nepoznal. 
(parafráze nábo%enského textu)

n"co velkého a zni'ujícího se u& stalo, dál u& jsou jen dozvuky a fan-
tomy, ty a) si ka&d! u&ije na míst" a zp%sobem, které uzná za vhodné

—

jsem tu a víc nevím, ano, pro' ne 
je to tak neobvyklá situace? – ne, obvyklá lidská situace, ano

__
 
 Za sk$íní v salonu jsem na#el roli pauzovacího papíru, na stole 
ji v rozích zatí&il knihami a budi& to m%j deník, $ekl si. Tak se te* 
vyjad$uji.
 Jsem, lépe, p$istihl jsem se, na fa$e. A to vím, &e tu jsem (te* jsem 
cht"l napsat jen – ale není to tak) v"zn"m vlastního sebeneur'ení 
(tím p$ece nelze b!t jen). Budi& to m%j pevn! bod, $ekl jsem si. Tak 
se te* vyjad$uji.
 (Za'ínám existenciáln" zostra... tupím závorek. Budi&.) 
 

__

jsem bez bot, zmínil jsem to? v existenciálním bezbotí!

—

 Fara, kostel a #kola stojí tu, a vlastn" i h$bitov je na kopci, ne-
vzhledná ves na jihu a západ" pod ním. Proto má fara od jihu patro, 
kde&to na severu je p$ízemní, tak i #kola na v!chod" patrová je na 
západ" dvoupatrová; kostel stojí nejv!#, obehnan! zdí starého zru-
#eného h$bitova s márnicí (od té je na nov! h$bitov coby kamenem 
dohodil).

Sazba_sekundarni_trilogie.indd   51 04.05.15   12:31



[52]

__

nechci $íkat, &e je krajina, &e je to, co ze zdej#í krajiny vidím, zlov"st-
né, jen za ní a za tou slune'ní zá$í, za tím blankytem, cítím úzkost-
nou tíhu, p$ístin temnoty a cizoty, kter! rozhodn" není nov"

—

vedro je v té mí$e, ve které se p$estávám obávat
jiné po'así, kone'n", ani nepamatuji... nepamatuji p#ítomn& &ádné 
jiné 
je modré nebe plné pal'ivého slunce, co jiného?

—

 Na kamenném ost"ní vstupních dve$í (jedin!ch vstupních dve$í)
je vytesan! letopo'et 1792 a 'íslo domu: 13. N"co zkusím:
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tak to nep%jde… dopo'ítat se rozpomenutí.

—

vzpomínám, co jsem si nedávno (mám pocit, jako by to bylo ve m"s-
t") pomyslel, zvlá#tní p$ím"r: usm"kán jak páter – mám z nich ten 
pocit, institucionalizované dobro je valchuje, ale v%bec nerozumím, 
pro' jsem se tím zab!val, téma páter je asi jako nostalgie po Titaniku

__
 
b!t na fa$e je zatím vlastn" úpln! nesmysl

—

 V#e tu p%sobí dojmem provizoria tak dlouhého, a& má svou vlast-
ní atmosféru – ov#em provizorní. Probíhá tu nejspí#, nejspí# neúnos-
n" prolongovaná, rekonstrukce za chodu. Nedoopravitelnost tu volá 
z ka&dého koutu: „Hilfe!“ Ano, volá n"mecky.
 P$ízemí je temné, salon v pat$e, za$ízen! je#t" p%vodn", dostává 
nejlep#í sv"tlo, piano nobile fará$ova obydlí – tady jsem nejrad"ji.

—

lépe $e'eno je vesnice v takovém terénním zá$ezu, nejlépe $e'e-
no – ve vlhké jám&

__

 (kolu a kostel odd"luje od fary kamenitá cesta stá'ející se za ní 
prudce ke h$bitovu.

__

fara jako zázemí kostela… a h$bitov jako zázemí #koly?
a co kdy& je to opa'n"?… obojí
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FUNERÁLNÍ SEN O $IVOT%
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Chce# pracovat jen s funerálními sny, ale první zapí#e# ten z t$i-
náctého na 'trnáctého dubna 2008, O sedmi bolestech Panny 
Marie, to je pro tebe typické, $eklas, a ne& kdosi v nedaleké lo-
d"nici omlátil n"co &elezného kladivem, sta'ilas prorokovat 
dal#í fale#n! nebo myln! v!klad mé práce. Na to ka#lu, odpo-
v"d"l jsem ti s pohledem up$en!m na hausbóty, jsem nad$en! 
a& hr%za a jedin! udr&iteln! zp%sob mého &ivota je, d"lat u& jen 
to, co chci. Psát v o'ekávání, &e do sv"tnice vejde tmavé jehn", 
které mi zv"stuje nov! sv"t, do kterého se neprodlen" odebe-
ru. +ekni mi, jestli se lidé na t"ch hausbotech cítí opravdu jako  
doma.
 Krá'eli jsme podél $eky a ty ses m" ptala, co je nového, kdy& jsem 
ti odpov"d"l, &e se mi nechce u& p$íli# &ít, odpov"d"las, &e chci um$ít 
jen proto, &e nemám peníze, které mi umo&ní u& do smrti nepraco-
vat, a to není nic nového, to je pravda, odpov"d"l jsem, chci um$ít 
v souvislosti s prací a nic nového to není. Nové tedy je, &e p$ed dvace-
ti lety zem$el Kurt Cobain a já si a& po t"chto dvaceti letech vyhledal 
nejspí# slavnou fotografii, na které je ze zna'ného nadhledu oknem 
gará&ové nástavby vid"t kus pravé nohy v tenisce a kus pravé ruky 
s man&etou ko#ile, fotografické relikty t"la, které peníze k &ivotu bez 
práce m"lo. Taková t"la m" fascinují víc ne& t"la &en. Velmi jsem si 
tu fotografii oblíbil pro její kompozi'ní a sv"telné kvality, problema-
tickou etiku a bulvární vypot$ebení, ale nápad pou&ít ji na obálku 
knihy, pr! dobr! nápad není. Tolik nakladatelé. Uvidíme, holoubci, 
ka&dopádn" jde o politováníhodné podcen"ní upoza*ované poetiky 
zastaralé senzace. +ekni mi, jestli se ti lidé v hausbotech cítí také 
jako na lodích.
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 Nejoblíben"j#í replikou, kterou v rozhovorech s tebou pou&ívám 
je ta, &e dob$e ví#, &e jsem schopen napsat cokoliv, ale jen zhloubi, 
v posvátném vytr&ení a uprost$ed pohrdání ostatními &ijícími literá-
ty, mezi které se nepo'ítám. To se bohu&el slu'uje se skute'ností, 
konstatuje# ty, cestou podél $í'ního ramene, v místech, kde je $eka 
obzvlá#) hnusná. V%bec si nevzpomíná#, jak se pí#í n"která slova, 
co znamenají, zapomn"ls n"která písmena abecedy a je znát, &e t" 
d"sí vzhled psaného textu podobn" jako osobnost génia prost$ed-
nosti Jana Buriana, sv%j krásn! sloh pou&ívá# u& jen p$i psaní tech-
nick!ch poznámek do divadelních her, vlastn" se tvoje psaní v%bec 
nedá 'íst, a p$esto je to to zdaleka nejlep#í, co v na#í literatu$e vzni-
ká. Nejsi schopen to zm"nit a není ti pomoci, a proto s tebou k hnus-
né $ece chodím.
 Slune'né dny jsou hrobem mého literárního talentu, a tak kdy& 
svítí slunce, p$em!#lím o zápisech m!ch funerálních sn%, které den-
ní sv"tlo na okrajích stránek, tam, kde mohlo, u& vy#isovalo, ve smy-
slu jejich zániku. Modr! fix by na p$ímém slunci ode#el v $ádu hodin, 
no'ní m%ra by se rozplynula ve sv"tle, cht"lo by se $íct. To je dal#í 
#patn! nápad, zdá se $íkat pravá noha Kurta Cobaina vyfocená ze 
stromu, ale pravá ruka, zdá se, jí oponuje, kdy& to napí#e #ikovn", 
nikdo progresivní demenci psaného jazyka nepozná, pohlavní ústrojí 
Jana Buriana jen nechápav" kroutí hlavou, ale to u& se nezdá. Levá 
noha a levá ruka mrtvého hudebníka mají tak povahu odvrácené 
strany M"síce a snu, zmín"né ústrojí toho &ivého je bu*to bezv!raz-
n!ch, 'i úpln" bez v!razn!ch vlastností. Neznám nic takového jako 
druh! extrém, protipólem krajního um"leckého nasazení bude v&dy 
po&ehnané agenturní um"ní od slovesa um"ti, va$e'kou doprava 
a olíznout, usazené n"kde v bezpe'ném st$edu. Nejlíp bude, kdy& to 
napí#u tak, aby p$i sledování ze vzdálenosti sedmdesáti centimetr% 
p$i zahmou$en!ch o'ích p%sobil text heterogenním dojmem sra'ek 
psan!ch na k#eft, moje tvá$ je zalitá sluncem.

 (Zápis funerálního snu p#epsan" kurzívou.)

 Moje, 'i má, tvá$ je zalitá sluncem namísto modrého rukopi-
su, kter! je zalit temnotou uvnit$ tmavozelen!ch desek, volím 
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up$ednostn"ní naturálního hedonismu a náhle si vzpomínám na 
Berlín. Klavírní kvintet Joachima Raffa, to jsou podvody! V&dy) ani 
nevím, jak se pí#e Osnabrück, a) to opraví korektor a najde si na 
klávesnici p$ehlasované u, kdy& myslí. Komu jsem co slíbil? Básníky 
nem%&u cítit ze v#ech nejvíc, co& zjednodu#uje fakt, &e v Praze je 
jeden a v Berlín" mi je to úpln" jedno. Nemá# tyhle $e'i ráda. Stojím 
v podve'erní metropoli, zaléván sv"tlem n"mecké elekt$iny jako mé 
srdce poezií, a pokud jsem to dob$e pochopil, je mé bd"ní zázra'n"j-
#í mého sn"ní. M%j &ivot ve slune'ním kotou'i prohlubuje mé trápení 
stejn" jako moje trápení. Nepojedu hledat téma a inspiraci v rámci 
tv%r'ího pobytu v oblasti literární tvorby do Walesu, tam pojedu ode-
jít p$ed prací v rámci smrti, jsem inspirované téma, a) tam jede Jára 
Rudi# s pohlavím Jana Buriana, to mi p$ijde plodné. August Klug-
hardt si namo'il nohu v mo$i, to se málo ví.

 Panna Maria v plá'tíku, ale snad jen plá'tík P. M. v mokrém 
'edém písku na mo#ském b#ehu, kolem n&ho% a do kterého zabo-
dávám svazky pou(ov"ch 'avlí a d"k. Vidím se v zrcadle, tan$ím 
sm&'n" tanec, a tak se hloup& usmívám a %vatlav& prozp&vuji. 
V temnot& kolem $íhá n&co, co m& zni$í, budím se ztuhl" strachem.
 
 N"kdo se cítí 'lov"kem, kdy& se vykoupe, já jen uprost$ed tv%r'í-
ho transu okoupán duchem, kter!, jak $íká#, nemusí b!t nutn" svat!, 
s 'ím&, uprost$ed mého vnit$ního dialogu s kryptokatolick!m mons-
trem, v nekone'né poko$e nesouhlasím. Jsem nekone'n" pokorn!, 
s tím souhlasím. V#ude samá zasraná interpunkce, kv%li ní je má 
vlast plná psychopat%. Jenom morov! mejdan interpunkce je kopu-
la'ní platformou autorsko-'tená$skou. Tvoje n"&né o'i, do kter!ch 
jsem se zbláznil, hovo$í o víced%vodné nep$ijatelnosti p$edchozí 
v"ty, jsi v%bec n"&nost sama. Kdy& plá'e#, jsi ale hnusná, to jsem ti 
cht"l u& dávno $íct. Tvrdí#, &e uvád"ním jmen bezcenn!ch um"lc% 
jim ve svém díle stavím nesmysln! pomník. Nem!lí# se. JanBurian-
JanBurianJanBurianJanBurian, tady má k pomníku je#t" rám, to je 
stra#ná prdel. Ráno pr#elo.
 (Zápis funerálního snu p#epsan" kurzívou.)
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