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Michael Třeštík
Nutkavé psaní o obrazech, takový je podtitul knihy Slečny v Avignonu, v níž se Michael
Třeštík zamýšlí nad konkrétními výtvarnými díly, tématy, malířskými sériemi i jedním
velkým muzeem umění. Část těchto esejů vycházela časopisecky na sklonku osmdesátých let. Další byly připsány loni. Autor tu nahlíží známá i neznámá arcidíla rozličných
epoch z neobvyklých úhlů a v neobvyklých souvislostech, před akademickým přístupem
má přednost autentický osobní prožitek, bystrý postřeh, nadhled, vtip. Knihu – kterou
představujeme dvěma texty – vydává pražské nakladatelství Gasset, v němž téměř souběžně vychází i publikace Umění sbírat umění, v níž Třeštík, sám zkušený sběratel umění,
představuje sběratelství jako vášeň i jako ryze racionální činnost.

Dům u železniční tratě

P

řišli apoštolové, napsali evangelia a tak
vznikl Nový zákon. Je v něm všechno, co
je potřeba, všechno, co patří do správné víry. Apoštolové se jmenují Hal Foster, Rosalind Kraussová, Yve-Alain Bois
a Benjamin H. D. Buchloh, Nový zákon se jmenuje
Umění po roce 1900, má sedm set stran a asi tisíc reprodukcí. Je to velké dílo, tak velké, že karty jsou rozdány zas aspoň na dvacet let, možná na víc.
Ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století psali Američané nejlépe na světě, myslím si já, ale malování jim moc nešlo, myslí si evangelisté. Pak v Evropě nastoupil Hitler, vytlačil z ní polovinu nejlepších
malířů do Ameriky, Amerika si s nimi chvíli vyprávěla
a v padesátých letech už Američané nejenom že psali
nejlépe na světě, jak si myslím já, ale i malovali nejlépe na světě, jak vyplývá z evangelií. Je to ale trochu
zjednodušené.
Edward Hopper maloval ve dvacátých a třicátých letech a maloval i později, vlastně pořád stejně.
Neumím říct, co je v jeho obrazech, ale vím, že totéž
je třeba ve větách Hemingwaye, že maloval totéž, co
je v básních Carla Sandburga. Americká věcnost. Ne
sentiment, ne nostalgie, jenom neukřivděná, věcná
konstatování. Ve správnou chvíli a na správném mís-

tě. Když Robert Jordan umírá, umírá naprosto věcně,
chladnokrevně a s chlapskou noblesou. Jenže vůbec
nejde o Jordanovo umírání, on si stejně chladnokrevně a věcně i balí spacák nebo prohlíží mapu. Je tak napsaná celá Hrana, stránka po stránce, a Hemingway
tak psal všechno, i když to bylo o muškaření pstruhů. I Sandburg je americky věcný: Smrt je silnější,
než všichni mocní muži a tak smrt/ vyklepne i mocné muže, hodí jim kostky pod nos/ a řekne: Sčítni je
a breč. A i Sandburg je věcný v každém verši, i v obyčejných věcech:
SOUMRAK BUVOLŮ
Buvoli jsou ti tam.
A ti, kdo viděli buvoly, jsou ti tam.
Ti, kteří viděli tisíce buvolů dusat kopyty v prach
prérijní trávu a dusat s mohutnými skloněnými
hlavami za velkého soumraku dál,
Ti, kdo viděli buvoly, jsou ti tam.
A buvoli jsou ti tam.

Hemingway nebo Sandburg jsou v nejvyšším
patře americké literatury a kdesi mezi suterénem

a přízemím psal Raymond Chandler. Chandler měl
pocit, že nebude ani Hemingwayem ani Faulknerem,
tak tolik netlačil na pilu, psal v klidu, bez povinnosti
převracet literaturu naruby a stvořil Philla Marlowa.
Phill Marlowe je zatím mezi postavami světové literatury outsiderem, myslím ale, že jednou bude považován za stejně významnou postavu, jako je Robert
Jordan, a že ho jednou představí i samotnému Rodionu Romanoviči Raskolnikovovi.
Nevím, jestli Edward Hopper byl Hemingwayem,
Sandburgem nebo jen Chandlerem americké malby.
Ve svých obrazech ale utkal svět Roberta Jordana,
Philla Marlowa i Sandburgových básní jen z ticha
a světla. Maloval mlčenlivé fasády domů, staré motoresty, výklady dragstorů, benzinové pumpy, postavy
ponořené do chladné samoty. Žádné převraty, žádné
výboje, vešel se s tím do klasické perspektivy a do starosvětského vyprávění. Záclony v oknech sice nechal
vlát, ale jinak všude okolo vždycky na chvíli zastavil
čas a vypnul zvuk. Je to Vermeer dvacátého století.
Těm čtyřem evangelistům (a všichni jsou Američané) ale Edward Hopper nestál ani za jednu jedinou
větu. V celém Novém zákoně ani jednou nepotřebovali jeho jméno, přitom v rejstříku mají zhruba 1600
svatých (nejvyšší patro). Edward Hopper je teď tedy
aspoň na dvacet let mimo hru, neznačkové zboží, no
name (něco mezi suterénem a přízemím). Jednou ale
budou jeho obrazy o dvacátém století vyprávět stejně důležité věci jako obrazy Pollockovy, Newmanovy nebo Motherwellovy. A nejen o dvacátém století,
i o malbě samotné. Dneska už každý apoštol říká, že
když někdo namaluje obraz, který je třeba jenom celý
modrý, nebo je to jenom proříznuté plátno, že hlavní
není to, co je na obraze, ale to, co je „za tím“. Já věřím,
že to hlavní může být „za tím“, i když vepředu jsou
buvoli, městečko Neponset nebo Dům u trati.
LUSKY
Lusky se tulí k lodyze.
Městečko Neponset
Se tulí k hlavní trati Burlingtonské dráhy.
Děsivé půlnoční burácející rychlíky
Uhánějí se spáči k Sierrám a Skalistým horám.
Země se lehce zachvívá
A Neponset se lehce otřásá ve spánku.
Obě básně Carla Sandburga přeložil Jiří Kolář. Buvoli
jsou ti tam jako překlad The buffaloes are gone, tak
vypadá genialita, když se vměstná do dvou slov.
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