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Slovní hodnocení: 

 „Vyznat bych se měl,“ zpívá na straně 95 Karel Zich. První kniha Šimona Kadlčáka je jeho osobní 

statement týkající se definice formátu knihy, čtení, psaní a mlčení. Je to promyšleně komponovaný 

soubor velmi krátkých textů, scanů, několika delších textů a nakonec seznamů položek. 

Autor vstupuje do tradice psaní zlomkovitých textů, o kterém píše Francoise Susini-Anastopoulosová 

v knize Fragmentárne písanie. Tato tradice sahá až do starověku a v novější době doznala rozkvětu 

například u romantiků, aby se stala zcela přirozenou částí literatury 20. a 21. století. Šimon Kadlčák se 

připojuje i k městským poutníkům a čtenářům, jaké pojmenovává Michel de Certeau v esejí Čtení jako 

pytlačení, kdy textuální pytláctví splývá s dalšími taktikami, jako je textuální nomádství.  

Kniha je prostor rozpínaný slovy a zde i obrazy, křižovatka vlivů, síť, ve které něco uvízlo, zatímco se 

můžeme jen dohadovat o mnohém, co propustila. „V prázdnu jsou věci.“ je jednou z prvních vět, které 

čteme. Mohlo by to být moto a je to celkem přesné pojmenování způsobu sazby textových fragmentů. 

Vizuální stránka ponechává velký prostor ozvěně, která je také tématem publikovaného kresebného 

schématu. Souvisí s tématem osové souměrnosti i jejího porušování, je to ostatně základní 

charakteristika prostoru, v němž se po otevření každého svazku ocitáme. Jednotlivé textové fragmenty 

umisťuje autor na samostatnou stránku a je jim často ponechán na vedlejší straně prázdný prostor 

k rezonanci.  

Rozpor mezi touhou po úplnosti, která je formátu knihy vlastní, a samozřejmým vědomím nemožnosti 

toto naplnit, pojmenovává přímo autorský text o jménech a doznívá i v seznamech a rejstřících na 

konci knihy. 

Knihy poskytují prostor pro některé speciální čtenářské a pisatelské rituály, jako jsou rituál 

vyjmenovávání, rituál listování, rituál citování. Kadlčák je prožívá a nechává prožívat a zároveň 

pracuje se všemi vrstvami, které daný formát nabízí, ať jde o ilustrace, popisky, poznámky pod čarou a 

odkazování, a i zmíněné rejstříky a seznamy, ocitající se v pozici jakýchsi závěrečných pracovních 

tabulek ze skript nebo učebnic. 

Tři delší texty – deníkový záznam z cesty neznámým územím,  text o jménech i úryvek z McCarthyho 

Krvavého poledníku začínající větou „Jenže nikdo nedokáže zachytit v knížce celej svět.“ se mi jeví 

jako velmi citlivě vybrané. Všechny tematizují další možnosti interpretace i dezinterpretace 

zapisování, vyprávění, psaných a vyprávěných textů, eventuelně deníkového formátu.  

Obrazový doprovod má také charakter poznámek, připomínajících automatické kresby z deníků a 

diářů a několika promyšleně zařazených koláží nebo apropriovaných fotografií, upomínajících na  

osobní výstřižkové archivy. Zdroje vizuální jsou podobně vrstevnaté jako zdroje textové, velmi 

příjemné jsou některé lapidární abstraktní tužkové kresby. 

Ráda bych vyzdvihla pečlivou práci s texty, za kterou tuším výběr z možná velkého množství 

poznámek, zlomků, citátů. Výsledek se čte lehce a zároveň udržuje hloubku a vnitřní logiku. Vizuální 

složka se s textem dobře doplňuje, textové sdělení je pro mě ovšem dominantní. Myslím, že se Šimonu 



Kadlčákovi podařilo úspěšně zvládnout náročný tvar a vytvořit kompaktní a přesvědčivý prostor 

autorské knihy.  

   

 

Otázky k rozpravě: Zda Šimona ovlivnili autoři používající podobné prostředky (citace, fragmentární 

psaní, koláž), mě napadá Petr Kabeš, Ladislav Šerý. Zda se chystá s tímto formátem pracovat dále a 

jak.    

Závěrečné hodnocení: Práci považuji za velmi kvalitní a doporučuji k obhajobě. 
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