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Jiří Kárnet

O životě

Nevidím nikde svět svých zapečetěných studní. Jediná 
rovnice o sedmi neznámých. Je mi lhostejné jaro, je mi 
lhostejné léto. Snad se teprve najdu, teprv se odvážím. 
Komíhám nohama, jak sedím na kůlu na plotě. Lhostejný 
k nimrodům, ať říkaj ano či ne.

Nevím, nevidím smysl světa, přímku dnešního svého dne.

Jak vyzrát na osud? Tím, že je člověk dobrý.

Jediné skutečné uspokojení, které jsem našel v životě, je 
uspokojení z práce, která podmiňuje radost z ostatního ži-
vota. Vím, že musím vždycky nejdříve splnit tuto podmín-
ku, abych vůbec mohl být šťasten. Nezáleží mnoho na tom, 
jaká je to práce, a musím umět najít potěšení v každé práci. 

Věda, která nejprve zabila Boha ve jménu rozumu, nyní 
zabila i pravdu — zároveň s principem relativity, který po-
mohl vytvořit vodíkovou bombu, zároveň a v téže chvíli 
zničil pravdu jako princip, protože pravda nemůže exis-
tovat abstraktně, pravda musí bojovat a  vítězit — jak-
mile lidé přestanou moci pro pravdu umírat, nebude mít 
 smysl — nebude pravda, protože nikdo za ni už nebude 
moci položit život — všechna morálka ztrácí tímto oka-
mžikem smysl.

Esej o phony society. Na příklad ty konglomeráty, čistě 
účetnické triky, které vyhánějí nahoru kurs akcií, ačkoli 
není podložen žádným ekonomickým růstem.
Syntetická výroba osobností.
Syntetická kompetice při fi xování cen.
Syntetické zlepšování výrobků, prodej a soutěž advertisin-
gu, a ne zlepšování technologie a kvality.
Syntetické sociální programy, které nefungují.
Syntetický život.

Hledám klasické téma a  klasický tvar. Musím však říci 
dneška. Je však ten rozpad kultury zadržitelný?

Čas, prostor, pohyb, klid. Pohyb a prostor dává čas. Klid 
a čas dává prostor.

O kolika věcech si už musíš říci, nikdy v životě už ne. Při-
znat si svoje slabosti a slabiny a slabá místa, řekni to, jak 
chceš, jak jen umíš. Jsi ztracen v mlze svého zítřka. 

Být jako kůň a dát si cukříček za odměnu. Jsem znesvě-
cen řasami svého týdne. Měl jsem myšlenky. Chtěl bych 
mít dobrodružství. Se síťovými punčochami, jež se chvějí 
zimou.

Synopse mého života

aneb Zápisník. Carnet. Par George Karnet.

Ze všeho, co jsem psal, jsou nejlepší neorganizované poznámky. Ale jak z nich udělat knihu? Rozstříhat 
to, nebo to nejdřív oxeroxovat a pak stříhat a slepovat? […] kdybys z toho vyškrtal dvě třetiny, máš pořád 
hezkej kus prózy, umět to pospojovat: logicky podle námětu by to nebylo dobrý, formálně podle próza, dial. 
a poe. taky ne. Jedno je fakt, že to nemohu nechat tak, jak to je, ale moh bych to tak opsat a pak hledat 
básnicky inspirované kusy, co by šly k sobě. […] A co skrz to jít a zastavit se, když něco se zdá být nejlepší, 
a opsat to a tak dál. Vybírat z toho ty hrozinky, jak říkal Kaňka.
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Televizní duše. Televizní hlava. Televizní myšlení a svět. 
Přehrabovat se v šatníku. Vymýšlím si, co dělat. Ale nic mě 
nikdy defi nitivně nenapadá, co bych opravdu uskutečnil. 
Jsem dort a zároveň šachista. 

Z  čeho mám úzkost, proč je bez tváře a  bezejmenná? 
[…] Mám úzkost z nemilosrdného času, jenž mi uniká? 
A z toho, jak jsem jeho spojencem a přispívám mu vlast-
ním masochismem?

Bojíš se samoty, ovšem, kdo také ne. Ale ze strachu ze sa-
moty svobody se prodat sám a dobrovolně do otroctví? 
Kdo to kdy slyšel kromě celého lidstva?

Jsem jako dokumentární člověk. Nevím si rady se svým 
osudem, který se mi vrhá pod koleje mé fantasie a mých 
marných pokusů dojet do stanice. Osud se mi vrhl pod 
kola a nemohu ho jenom prostě přejet!

Oč se vlastně pokouším? […] Zaznamenat se přesně a do-
stat se přes slova k smyslu! Dohonit nějak ten prchavý ob-
raz v zrcadle. […] Doženu sám sebe a tím se transcenduju!

Jestli existuje něco jako Zeitgeist, tahle doba je výrazně ne 
dobou syntézy, ne dobou stavění, shromažďování kamenů, 
nýbrž naopak dobou roztrhování toho, co bylo sešito, de-
strukce. Nedá se v této chvíli udělat syntéza a každý, kdo se 
o to pokouší, koná sisyfovskou práci a prohraje.

Ukončit pochybnost tím, že začnem pochybovat i o svých 
pochybnostech.

Člověk jen zdánlivě se drží a nakonec vždy jen své vlast-
ní ruky.

Mám dva impulsy, impuls dítěte, které se chce nechat vést 
za ruku, a impuls dospělého, který chce všechno řešit na-
prosto sám. Oba jsou mylné. Hledat mezi tím.

Nikdy nedám žádný dárek sám sobě. Proč vlastně ne?

Mám pocit, že stávka je už dávno vyřízená jako nástroj 
sociální spravedlnosti a je to dnes nástroj, jak dosáhnout 
privilegovaného postavení pro jednu silnou skupinu nebo 
skupinu v klíčovém postavení proti druhým.

Musíme najít novou realistickou balanci lásky a nenávisti 
ve svých srdcích, to jest zároveň balanci mezi svou potře-
bou esence a své existence. Jinak jsme ztraceni. Lidský rod 
potřebuje nové náboženství, ale láska nestačí. Potřebujeme 
náboženství lásky a nenávisti, náboženství, které by našlo 

Jiří Kárnet, dramatik, divadelní kritik a režisér, novinář, 

esejista, básník a překladatel, se narodil 24. ledna 1920 

v Hořicích. Po absolvování gymnázia se zapsal ke studiu 

na Právnické fakultě UK. Od konce roku 1939 působil 

jako režisérský elév a lektor v divadlech D 40 a D 41, poz-

ději přešel do divadla na pražských Vinohradech a do di-

vadla ve Smetanově muzeu, koncem druhé světové vál-

ky byl vězněn v Německu. Po skončení války přispíval do 

řady periodik, zejména však do Mladé fronty, v níž půso-

bil jako stálý spolupracovník kulturní rubriky. Po únoro-

vých událostech v roce 1948 odešel do Francie, kde se 

stal redaktorem v československém vysílání Radia Fran-

ce. Z Francie se roku 1952 přestěhoval do New Yorku, 

kde žije dodnes. V USA se věnoval žurnalistice — spolu-

pracoval s rozhlasovou stanicí Hlas Ameriky a Rádio Svo-

bodná Evropa, v němž získal redaktorské místo a věno-

val se kulturně-politickým komentářům či rozhovorům 

(např. s A. Warholem a J. Steinbeckem). Spolu s Pavlem 

Tigridem stál u zrodu čtvrtletníku Svědectví, v jehož re-

dakční radě později působil. Poznámkami, úvahami, ese-

ji, hrami, recenzemi či verši přispíval do Perspektiv, Sku-

tečnosti nebo Zápisníku. Svými texty je zastoupen v řadě 

publikací, v loňském roce vyšel v nakladatelství Paseka 

jeho esej Posmrtný deník: Přísně tajná odpověď Václavu 

Havlovi. Editor Viktor A. Debnár v současné době připra-

vuje k vydání svazek Kárnetových veršů. Rozhovor Mar-

ka Sečkaře s autorem najdete v Hostu 1/2010. 
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novou a stále novou balanci mezi těmito dvěma psycho-
logickými a existenčními nezbytnostmi plemene. […] Lidi 
by si měli jako jednotlivci a jako celky přiznat a uvědomit 
si svou potřebu a užitečnost zášti a nenávisti, aby teprve 
pak mohli přestat jen žvanit o lásce, ale pochopit, o co jde. 
Že to je pokus transcendovat jejich individualitu, omeze-
nost a v mnohém i krásu jejich já a jejich osobitosti a by-
tosti v zájmu přežití, v zájmu existence. Láska znamená 
vzdávat se své vlastní esence a někdy i existence. To je ta 
strašná cena lásky.

Začínám mít pocit, že lidi prostě jsou, ale častěji nejsou 
schopni být svobodni. Že být svobodný je umění. Svobody 
musí být člověk hoden.

Je to zajímavé, jak celá naše imaginace je přesně zakletá 
do struktury života na této Zemi a nedovedem si vlastně 
vymyslet Marťana, protože ho děláme vždycky jen podle 
sebe a své pozemské podmínky. Umění také jen domýšlí 
boží dílo, rozuměj této Země, a všechno vytáčí jenom na 
hrnčířském kruhu a nikdy neumí udělat pišťucha na elipse 
anebo něčem jiném.

Je celý pokus myslet a zlidštit svět pokusem změnit za-
oblenost v hranu? V lidském těle není absolutně nic hra-
natého. A v žádném zvířeti. Hrana se nám jeví jako řád 
a vlastně asi mylně […] Vychovali jsme se v hranaté tvory, 
žijící v uměle vytvořeném hranatém prostředí. Násilí na 
přírodě a na životě. Z čeho to vychází, ta potřeba hrana-
tosti […]?

Vzdejme se všeho, co se nám zdá být absolutní nutností 
našeho srdce.

Jak to, že lidstvo už tolik tisíc let nepřišlo s žádným novým 
náboženstvím?

Problém malých a velkých úkolů je de facto falešný pro-
blém, protože jinak bych ho řešil kompromisem. Ve sku-
tečnosti každý úkol, který dokážu splnit, je příliš malý 
a každý, který zvolím, je nakonec příliš náročný a velký, 
aspoň se mi tak jeví. Jsem prostě nespokojen se vším, co 
dokážu předem, a chci se pokusit předem o něco, co nedo-
kážu nebo zařídím tak, abych to nedokázal. Pokud si ten 
úkol stanovím já sám. Superego chce vždycky nemožné 
a to, co ego nedokáže. A kdyby to ego hrozilo dokázat, tak 
mu to zarazí. Ego se vždycky staví jako neschopný blbec, 
který předstírá, že nikdy nemůže splnit příkazy superega. 
To je můj psychologický systém, nikoli můj problém. Co 
bych opravdu mohl dokázat, ve skutečnosti nevím nebo 
vlastně vím předem: absolutně nic. Já dokazuju, že jsem 
blbec. Ze všech svých značných sil. Stejně jako zdánlivě 
dokazuju, že jsem geniální. Měl bych přestat cokoliv do-
kazovat a dělat to, co dělám, bez dokazování.

Nemáme domovy, nemáme vlast. Žijeme jako hosté v do-
movech a ve vlastech svých dětí.

Esence života je smrt. Esence je konec existence. Smrt je 
prostor, čas je pohyb, život. Smrt je […] změna jednoho 
pohybu v druhý. Částečná proměna času v prostor. Abso-
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Lidi nevědí, co se sebou dělat. Snad o tom píší romány.

Být spisovatel je dobré k jedné věci — člověk může kori-
govat svůj život, prožívat ho znovu v myšlenkách jinak, 
než jak ho prožil.

Myslím, že jsem už dávno vlastně přestal psát a  jenom 
neu stále zapisuji, co si myslí hlava, posedle, vášnivě, „zí-
tra vášnivěj“.

Jsem roztržitý. Na saních. Snad kdybych při psaní víc pil, 
bylo by méně inhibicí. Proto bych chtěl psát se zavřenýma 
očima, abych to neviděl snad ani já.

Mám se zastavit? Spočinout? Tolik jsem toho už napsal. 
Má smysl k tomu přidávat? A dokázal bych něco víc a líp? 
Mám to ještě ve svých spárech? V dutý zítřek, nové láhve. 
Jsem dosud solný sloup a svědek zániku Sodomy a Gomo-
ry. Anebo moje srdce přede už svou poslední písničku? 
Smolíčku pacholíčku?

Měl bych přiznat, že si jen hraju, má takzvaná práce je jen 
hra, labor ludus. Ale neměla by být všechna práce ludus? 

Jde jenom o  to sestoupit ještě o  jeden stupeň hlouběji, 
abych náhle poznal a pochopil, abych najednou uměl. Tak 
jako jsem najednou pochopil, co to je psát báseň. Abych 
stejně pochopil, co to je psát hru nebo román, a pak už celý 
život nedělal nic jiného. Jen žil a pracoval.

To, oč se já pokouším, je vlastně antiexistence. To jest za-
znamenávání místo života. Kolik hodin života vlastně trá-
vím tím, že píšu, místo abych jen žil? Tak čtyři až pět denně?

Sebezáchytný bod, to jest tvé písmo.

Nemám absolutně nikoho, komu bych moh dát cokoliv 
přečíst.

Z rukopisů z počátku padesátých, konce šedesátých 
a poloviny osmdesátých let. Vybral a připravil 
Viktor A. Debnár.

O tvorbě

lutně všechno lze redukovat na čas a  prostor, nějakou 
kombinaci času a prostoru. Jen absolutní prostor je bez 
času a absolutní čas je bez prostoru. Absolutní čas se rov-
ná absolutnímu prostoru a jsou totéž. Čas a prostor jsou 
náležitosti všeho. Je život prostor, který transcenduje svůj 
vnitřní čas? Dovede vyjít ze svého vnitřního času. A čím 
víc transcenduje svůj vnitřní čas, tím je to větší život.

Nejsem schopen se opravdu promyslet sám do konce.

Jsem domov. Jsem na poušti sama sebe. Sám v  samotě 
samoty. 

Proč jsem tak bezradný jak postoj? Vypluji nad hladinu 
svých činů! Budu se dít ve své dlani! Rozdělit se na kapi-
toly! Vybrat si, kterou chci hrát roli! Prostě se jednou pro-
vždy zvolit! Tak nějak citem vědět, instinktem, kde mám 
stát. A chodit, kde je přístaviště lodí. Postupně zesmutnět!

Pokora. Na kolenou. Klečel jsem opět chvíli. Aspoň 
v myšlenkách.

Zašel jsem až do stínu, který vrhá mé já.

Máš málo masa pro prostor, jímž se dusíš ve své duši!

Můj čas je dávno, dávno přesně vyměřen a ještě ho zkra-
cuji svým životem!

Konečně jsem dospěl k závěru, že jsem Amereuropéen, 
ne Američan a ne Evropan, ale něco mezi. Tedy ne řešení, 
ne žádný slogan, ne jedno nebo druhé, ne černá nebo bílá. 
A totéž platí asi i o socialismu a kapitalismu, které také 
jsou jenom hesla a slogany.

Jsi sám sobě svůj dvojník. Zoufalý nad vlastním já, alter 
ego. Měřice dojmu, pytel nelásky. A bez tvořivého hněvu.

Život je […] vždycky tangentální, vždycky trochu jiný, než 
jak ho vidí a projektuje do budoucnosti přímočarost na-
šeho myšlení. Neumíme myslet jinak než přímočaře, a to 
jsme ještě rádi, když dovedem aspoň to!

Čistá voda smíchu. Malebný stud. Těch královen. Za svůj 
vznik vděčíme jim. Ale jak vlastně. Na krádeže musíš mít 
garáže. Má krásný dřevák, dřeváček, jako ulitý. A mně se 
líbil v mém trapném nezdaru. Stal jsem se synem nudis-
mu. A je mi horko v podvědomí. Učené společnosti jemně 
hříšné, jsem to však já?

Jsem masochista, který nechce trpět. Směju se sám sobě.
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S t í n  c y k l i s t y

Psát básně je jak dospět na pokraj
sebevraždy
Spatříš se ležet v mlze jako rodný kraj
a s tebou každý

Věci nás zklamou víc než lidé, řekl
mi včera antikvář
v kamínkách pálil plaše papundekl
hořel jak dívčí tvář

Dnešní svět nemá rovin, jak se říká, řádu
všechno je kulaté
dobrá, tož místo světa verše kladu
přes páté deváté

Vždyť pravda zašla, není, nenajde se
jak koník v postraňkách
zbyl po ní jenom mělký důlek v lese
kde vyschla studánka

A nemohu říct, že by bez ní zbylo
na světě více slz
žijem jen jinak, víc se zatemnilo
je vidět méně hrůz

Noc možno vítat, dokud v dálce duní
jen černá tma
blesky jak natažené struny
probírá rukama

Stal jsem se, sestro, bratrem smutku

Jiří Kárnet

Noc možno vítat, někdy nosí spánek
a někdy mír
tak aspoň chvíli život mlčky stane
a vzhlédne na vesmír

Hlučící město zavřelo svou bránu
jsi sám a nejistý
i když jsi ztratil víc než svou světovou stranu
řekneš si, jitřenka se ukazuje k ránu
a zmizíš v dálce jak stín cyklisty…

—  —

Jsme strašní, ne že žijem hrůzu
ale že hrůza nemá výraz
nos, vlasy, oči, stehna, blůzu
jen prázdno že nás rozdírá

Beznosé prázdno, bez pohledu
jak socha vyhrabaná bagrem
dělníci civí, tváře z ledu
ji nesou zavšiveným lágrem

Umělci dvakrát, ve svém díle
a zároveň svým životem
náš nepřítel je nahodilé
a cíl? Tvář vtisknout nicotě.

← Josef J. Šechtl bez názv u, 1909 (první choť Anna Stocká-Šechtlová)
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Smrt? Prozatím jen krvácení
krvavý koláč, vnitřní drama
myšlenek, které domyšlení 
se děsí — zeje jako jáma

Kolikrát úsměv takto skrýval
jezera smutku znavená
To tragédie neduživá
na našich dob sklesla ramena
Ještě štěstí, že 
je listí
zelené
v těchto příliš teplých letních
dnech…

—  —

Je něco španělského v našich osudech
nevysvětlím to, i když přesně vím
až budou dávat, na nás nezbude
po smutku proher smutek vítězství

S ta l  j s e m  s e ,  s e s t r o , 
b r at r e m   s m u t k u

Stal jsem se, sestro, bratrem smutku
zatímco toto píši ti
utíkáme ze světa skutků
do černých rájů nebytí

Jsem sám a kolem ticho stojí
bílý den, který rodí noc
a snad i ráno, jež prý hojí
jak shledání se s rodinou

Snad je to útěk a snad cesta
pěšina do poesie
víš, zmizet, sobě, lidem, přestat
neexistovat, mezisvět

A je tu pokoj, hotel, divan
jen rekvisity a bůh suď
proč se zas do zrcadla dívám
na sebe jako na osud

Zatím se svlékla, je tak bílá
nikdo se prý sám nepřečká
a vida, já jsem živ, má milá
fi losofi e německá

Líbám tě, sestro, moji milí
odpusťte, končím, mám vás rád
snad dřív, než jsme se narodili
začli jsme v sobě umírat

P o s m ě š n ě  v   k r b u  h o ř í  d ř í v í

Posměšně v krbu hoří dříví
lhostejně zaniká
plamen jak přítel spolehlivý
ví a nic neříká

Náhle se vidíš jako v zkratce
ne smutně, bez účasti jen
nic, nic se nebude už vracet
už jenom dopijem

Krokodýl ohně rozevírá tlamu
pták najde sousto své
i na hřbitově, nasytí se klamu
když bůh ho nepozve

Předešlý týden nebo kdy to bylo
jsem přestal čekat. Sen
začal řídnout, pak se rozednilo
Dnes je les vykácen…
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—  —

Opravdu ze všech věcí
se člověk nevyléčí,
nikdo se nevystoná
než skoná.

Ale opadávání nesmírné
jde každým dnem.

Uvadnou 
ruce jako listy
korálky, oči, myslit…

V mém rodném městě
dosahovalo bahno v únoru
až do oken
malých domků
byly v něm jako v těstě
až nahoru
k radosti malých křiklounků.
V dubnu ještě
jsi se v něm topil.
V máji zmizelo beze stopy!

Vzpomínky ty se zavinou, zavinou,
ale co já, bože,
co dělá krtek, když chce zahynout
nepřemožen?

—  —

Zavřeme všichni oči, mysleme jen ústy
jen ústy, ušima a všemi otvory
Budeme jenom dýchat, čichat, chutnat, růsti
a staneme se netvor mezi netvory

Moh jsem mít dítě. Bylo téměř mé.
A téměř bylo — zachyceno drápky
v tvém lůně. Dost už neměřme
svým krokem prázdný pokoj. Zpátky.

Šedivé poválečné postkarty
jak hlasy hovořící za zástěnou
Kolika listy, strome, platils ty
útěky větru — jakou strašnou cenou? 

A co sněd chroust, co hryzly veverky
co datel vyzobal?
Kam dává bůh ty malé pápěrky
do rukávu je přec neschová.

Stříbrné mření mřenek. Stříbrné.
Jsme oslepeni. Rychle dýcháme.
Může snad ožít hlína na zrně? —
A dočká se své hory Mohamed?

Zavřeme rychle oči, mysleme jen ústy
jen ústy, ušima s všemi otvory.
Snad hlínu spatříme do ticha noci vrůsti
a Mohameda pohnout horou pokory.

B i b l i c k é  pa n o p t i k u m

Jestli jsem trochu pokřivený
— ostatně já nebo zrcadlo —
je to mou vinou? Má snad rovné stěny
svět, v němž se nám vše propadlo?

Zbořený dům, v němž vítr hladem
zívá, kde potlučený anděl
s úsměvem hloupým věčně klade
rozbité cihly na verandě
která je panoptikum bible

Kde zaprášený Job zbytečně si sype popel
Ježíš vybled

— a ptáš se, žil-li skutečně
apoštolové kráčí skříní 
bůhví kam konat dobrodiní
a Šalamoun král opuštěn
do nezasklených stěn se dívá!
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Mojžíš před hořícím houštím
marně v něm hledáš Hospodina
Vycpaný Mojžíš vede pouští
Kdo vede nás? A kampak jinam?

Jakubův žebřík — polámaný 
praotec Noe, Josef, David
u harfy dřepí, košík many…
nikdo se ani nezastaví

Vyhnaní z ráje, Kain a Ábel
těhotnou Evu svádí ďábel
Moci se modlit aspoň před stánkem
s vypelichaným beránkem!

Snad jenom Jidáš je tu živý
Jidáš můj, tvůj, a náš a váš
Jidáš v nás, který nechce divy
ta pravda zlá a ryšavá!

—  —

Žijeme těžce
hůř než jindy
a nic nám nepomůže z bryndy
zde na smetišti
v chudé čtvrti
kde prostřed prázdných plechovek
se přehrabuje nečlověk
jak pes v zvířecím ustrnutí
zatímco Jeremiáš
úzkostí plamen pozháší

Je těžko nebýt škarohlídem
a zachovat si poměr k lidem
v šíleném polostoletí
Okna se sama otvírají
zčernalá mračna vítr krájí
odhaluje podsvětí

Mnohým je zima v Babylonu
kde pospícháme k svému skonu
neodvažujíce se pohledět
byť jenom na okamžik zpět
Mnohým je zima pod tím nebem
které se rozpršelo chlebem
jen jednou v bibli, víckrát ne
neodváží se zvednout zraky
a spatřit nic a tebe taky
nesmírný černý havrane

—  —

Budu tichý jako zimní slunce
smířen s větvemi
v tůni světla ponořené ruce
živ už jenom v zázemí

Budu číhat, dřímat jako had
svinut ve svém století
jenom kůži maje ještě rád
velmi chladný pod pletí

H av í ř  n o c i

Ponořuju se do smrti
do sebe
do ničeho
 
Sám ve tmě úzkosti
úst
boha svého

Verše pocházejí z přelomu čtyřicátých a padesátých let 
s výjimkou básně „Havíř noci“ (2007). 
Vybral a připravil Viktor A. Debnár.

Josef J. Šechtl bez názvu, 1936 (u Jordánu v Táboře) •


