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Milan Kundera

Žert
Atlantis, Brno, 1991

• 35

(…) Ta léta [po únoru osmačtyřicátého roku] o sobě prohlašovala, že jsou nejradostnější ze všech let, a každý,
kdo se neradoval, byl okamžitě podezírán, že ho vítězství dělnické třídy zarmucuje anebo (což nebylo o nic
menší provinění) že je individualistický ponořen do svých niterných smutků.

• 37

(…) Houslista nemůže se dost dobře soustředit na obsah skladby, dokud nezvládne manuální techniku
natolik, aby na ni mohl při hře přestat myslet (…).

• 40

(…) Tykání (…)má být původně výrazem důvěrné blízkosti, ale jsou-li si tykající lidé vzájemně cizí, nabude
okamžitě opačného významu, je výrazem hrubosti, takže svět, v němž si lidé tykají všeobecně, není světem
obecného přátelství, nýbrž světem obecné neúcty.

• 58

(…)Domov, pokud je to jen domov rodičů, (…) to je jenminulost: dopisy, které ti píšou rodiče, jsou poselství
z pevniny, od níž se vzdaluješ; ba, takový dopis tě jenom uvědomí ve tvé vykolejenosti připomínkou přís-
tavu, z něhož jsi vyplul za podmínek tak poctivě, tak obětavě vytvořených; ano, říká takový dopis, přístav
tu stále ještě je, ještě trvá, bezpečný a krásný ve své někdejšnosti, ale cesta, cesta je ztracena!

• 61

(…) Dostal se k černým, protože na Umprum maloval tvrdošíjně kubistické obrazy, zato teď, aby si získal
sem tamnějakou výhodu,maloval do všech vojenskýchmístností velké uhlové kresby husitských bojovníků
s palcáty a cepy.

• 70

Mluvívá se o láskách na první pohled; jsem si příliš dobře vědom toho, že láska má sklon vytvářet sama ze
sebe legendu a zpětně mytizovat své počátky (…).

• 75

(…) To, co mne na [komunistickém] hnutí nejvíc okouzlovalo, ba omamovalo, byl volant dějin, v jehož
blízkosti (ať už opravdu nebo zdánlivě) jsem se octl. Tehdy jsme totiž skutečně rozhodovali o osudech lidí
a věcí; a právě na vysokých školách: v profesorských sborech bylo tehdy málo komunistů, a tak v prvních
létech řídili vysoké školy komunističtí studenti téměř sami, rozhodujíce o obsazení profesorských sborů,
o reformě výuky i o učebních osnovách. Opojení, které jsme zažívali, se obvykle nazývá opojení mocí, ale
(při troše dobré vůle)mohl bych volit i méně přísná slova: byli jsme uhranuti dějinami; byli jsme opojeni tím,
že jsme vyskočili na hřbet dějin a cítili jej pod sebou; zajisté, vyvinulo se to pak většinou opravdu v ošklivou
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touhu pomoci, ale (tak jak jsou všechny lidské věci dvojznačné) byla v tom (a snad zejména u násmladíčků)
zároveň docela ideální iluze, že právě my zahajujeme tu epochu lidstva, kdy člověk (každý člověk) nebude
ani mimo dějiny, ani pod patou dějin, nýbrž je bude dirigovat a tvořit.

• 82

(…) Člověkmá velkou výhodu, že se nemůže potkat sám se sebou vmladším vydání; bojím se, že bych si byl
protivný a že bych pak po sobě roztrhal i toto vyprávění, protože bych poznal, že svědectví, které tu o sobě
podávám, je až příliš prosáklé mým dnešním postojem, mým dnešním smýšlením. Ale které vzpomínání
není zároveň (a bezděčně) přemalováváním starého obrazu? Které vzpomínání není současnou expozicí
dvou tváří, té přítomné i té minulé? Jaký jsem opravdu byl, už nikdy nikdo nezjistí.

• 91

Mládí je strašné: je to jeviště, po kterém chodí na vysokých koturnech a v nejrůznějších kostýmech děti
a pronášejí naučená slova, jimž jen zpola rozumějí, ale jimž jsou fanaticky oddány. A dějiny jsou strašné,
protože se tak často stávají hřištěm pro mladičkého Nerona, hřištěm pro mladičkého Napoleona, hřištěm
pro zfanatizované davy dětí, jejichž odkoukané vášně a primitivní role se rázem proměňují ve skutečnost
katastrofálně skutečnou.

• 134

Rytmická komplikovanost písní není (…) způsobena nepřesností, nedokonalostí nebo náladou zpěváka.
Má své tajemné zákony. V určitém typumoravské taneční písně je například druhá polovina taktu vždycky
o zlomek vteřiny delší než první. Ale jak v notách zachytit tuhle rytmickou složitost?Metrický systémumělé
hudby spočívá na symetrii. Celá nota se dělí na dvě půle, půlová na dvě čtvrťové, takt se dělí na dvě, tři,
čtyři stejné doby. Ale co s taktem, který se dělí na dvě nestejně dlouhé doby? Dnes je pro nás nejtěžším
oříškem, jak vůbec zapsat do not původní rytmus moravských písní.

Ale ještě tvrdším oříškem je, odkud se vůbec tohleto složité rytmickémyšlení vzalo. Jeden badatel vystoupil
s teorií, že táhlé písně se zpívaly původně při jízdě na koních. V jejich podivném rytmu zůstal prý otištěn
koňský krok a jezdcův pohyb. Jiní považovali za pravděpodobnější vidět pramodel těchto písní v pomalém,
houpávém kroku, jímž korzovala mládež za večerů dědinou. Jiní zas v pomalém rytmu, jímž vesničané kosí
trávu…

• 157

(…)Ono je právě zajímavé, kdo se stal symbolem! Stovky lidí byly tehdy stejně statečných a jsou zapomenu-
ti. A padli i proslulí. Politikové, spisovatelé, vědci, umělci. A nestaly se z nich symboly. Jejich fotografie
nevisí na sekretariátech a školách. A mají často za sebou velké dílo. Jenomže právě dílo vadí. Dá se těžko
upravit, přistřihnout, proškrtat. Dílo je na překážku v propagační galerii hrdinů.

(…)

Co s hrdinou, který mlčí? Co s hrdinou, který nevyužije posledních chvil života k divadelnímu výstupu?
K pedagogické lekci? Fučík, i když zdaleka nebyl proslulý, považoval za nesmírně důležité sdělit světu, co
ve vězení myslí, cítí, prožívá, co lidstvu vzkazuje a doporučuje. Psal to na malé motáčky a riskoval životy
jiných lidí, kteří je propašovávali z vězení a uschovávali. Jak vysoce asi cenil své vlastní myšlenky a pocity!
Jak vysoce oceňoval sám sebe!

(…)

Ne, domýšlivost (…) nebyla to hlavní, co ho nutilo psát. To hlavní byla slabost. Protože být statečný v samo-
tě, beze svědků, bez odměny souhlasu, jen sám před sebou, k tomu je zapotřebí veliké hrdosti a síly. Fučík
potřeboval pomoc publika. Vytvářel si v samotě cely alespoňfiktivní publikum. Potřeboval být viděn!Dodá-
vat si sil aplausem! Alespoň fiktivním aplausem! Proměnit vězení v jeviště a učinit svůj úděl snesitelný tím,
že ho nejen žil, ale i předváděl a hrál! Že se zhlížel v kráse vlastních slov a gest!

• 160

(…) K samotě neodsuzují člověka nepřátelé, ale kamarádi.

• 174



Milan Kundera: Žert 3Milan Kundera: Žert 3Milan Kundera: Žert 3

Zeptal jsem se ho, jestli to, co se tu odbývalo, byly křtiny. Řekl mi, že to nebyly křtiny, nýbrž vítání nových
občanů do života. Byl zřejmě rád, že se může rozhovořit. Říkal, že tu stojí proti sobě dvě velké instituce:
katolická církev se svými obřady, které mají tisíciletou tradici, a proti ní občanské instituce, které musí tyto
tisícileté obřady vytlačit svými novými obřady. Říkal, že lidé se přestanou chodit křtít a vdávat do kostela
teprve tehdy, až naše občanské obřady budou mít tolik důstojnosti a krásy, co obřad církevní.

• 223

(…) Když si vybavuju nejvášnivější komunisty z prvního období socialismu v mé zemi, (…) zdají se mi
mnohem víc podobni náboženským horlitelům než voltairiánským pochybovačům. Ta revoluční doba od
roku 1948 až do roku 1956 měla málo co společného se skepticismem a s racionalismem. Byla to doba velké
kolektivní víry. Člověk, který s tou dobou souhlasně šel, měl pocity podobné náboženským: vzdával se
svého já, své osoby, svého soukromí ve prospěch něčeho vyššího, něčeho nadosobního. Marxistické poučky
byly sice původu docela světského, ale význam, který se jim přikládal, podobal se významu Evangelia
a biblických přikázání. Vytvořil se okruhmyšlenek, které byly nedotknutelné, tedy v naší terminologii svaté.

• 234

Zem, na které žijeme, je hraniční území mezi nebem a peklem. Žádné počínání není samo o sobě dobré ani
zlé. Teprve jeho místo v řádu činí je dobrým či zlým. Ani tělesné milování (…) není samo o sobě dobré či
špatné. Bude-li v souhlase s řádem, jejž stanovil Bůh, budeš-li milovat věrnou láskou, bude i milování dobré
(…).

• 285

(…) Věci vzniklé omylem jsou stejně skutečné jako věci vzniklé právem a nutně.

• 285

(…)Má-li historie vskutku nějaký vlastní rozum, proč by tomusel být rozumbažící po spravedlnosti, rozum
domáhající se lidského pochopem, rozum učitelsky vážný? Co když historie žertuje?

• 291

(…) Většina lidí se klame dvojí chybnou vírou: věří na věčnou památku (lidí, věcí, činů, národů) a v odčinitel-
nost (činů, omylů, hříchů, křivd). Obě jsou to falešné víry. Ve skutečnosti ie to právě naopak: vše bude
zapomenuto a nic nebude odčiněno. Úlohu odčinění (pomstění i odpuštění) zastoupí zapomenutí. Nikdo
neodčiní křivdy, jež se staly, ale všechny křivdy budou zapomenuty.
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