
Máme k!dispozici u" dosti velké mno"ství knih, které se modernímu 
a!sou#asnému um$ní st%edov&chodní Evropy v$nují komparativn$. 
P%íklady z!tohoto regionu srovnávají se západními prot$j'ky i!mezi 
sebou navzájem nebo zkoumají metodologické podmínky takového 
po#ínání, kdy" uva"ují o!vztazích centra a!periferie, p%ípadn$ na#rtávají 
r(zné verze paralelních modernism( a!horizontálních d$jin um$ní. 
Podobn&m zp(sobem postupovala britská badatelka Klara Kemp-
Welch v!n$kter&ch pasá"ích své první monogra)e o!disidentství 
st%edoevropsk&ch um$lc(, nazvané Antipolitics in Central European 
Art. Nap%íklad k!t%etí #ásti nejslavn$j'ího polského happeningu, kter& 
v!roce 1967 s!epickou ko'atostí a!mno"stvím "ensk&ch t$l zinscenoval 
Tadeusz Kantor na b%ehu Baltu, na'la prot$j'ek v!západním kánonu, 
kdy" ho ozna#ila za „bezmasou variantu“ známé akce Meat Joy Carolee 
Schneemann.1 Obdobná srovnání mohou b&t u"ite#ná, kdy" objas*ují, 
nakolik jedna práce vychází z!druhé a!nakolik jsou nezávislé, v!jak&ch 
aspektech se podobají nebo li'í a!o!#em tyto p%íbuznosti a!odli'nosti 
vypovídají. +asto ale vyznívají do prázdna, kdy" pouze konstatují 
(v$t'inou vizuální nebo tematickou) podobnost geogra)cky vzdálen&ch 
prací, která ale sama o!sob$ mnoho ne%íká.

Proto velmi oce*uji novou monogra)i Kemp-Welch, zalo"enou 
odli'n$. Místo nekontextualizovan&ch komparací popisuje konkrétní 
historické vazby, místo zmi*ovan&ch paralel a!horizontál, je" 
se z!principu nemohou protínat, p%edkládá sí, s!mnoha 
uzlov&mi body. Pro ilustraci jejího p%ístupu 
se m("eme znovu podívat na Kantor(v 

happening z!roku 1967, ale 
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z!jiného úhlu. Odehrál se na plenéru v!Osiekách u!Koszalinu, kter& 
spoluorganizoval jeden z!v&znamn&ch iniciátor( #esko-polsk&ch 
kulturních vztah( Marian Bogusz a!p%izval k!ú#asti i!zahrani#ní 
um$lce. „Mo%skému“ happeningu na b%ehu Baltu tak mezi jin&mi 
p%ihlí"eli i!Ma-ar Tamás Szentjóby, +ech Franti'ek Kyncl a!dal'í. 
Pro# byli pozváni práv$ oni, s!k&m se na plenéru seznámili, jak se 
jejich kontakty dále rozvíjely a!jak se prost%ednictvím podobn&ch 
setkání, ale i!korespondence, publikací a!v&stav utvo%ila sí, propojující 
v&chodoevropské um$lce mezi sebou navzájem i!se zbytkem sv$ta? To 
jsou otázky, je" Kemp-Welch zkoumá na mnoha dal'ích p%íkladech, 
které ut%ídila do t%í #ástí o!#trnácti kapitolách, aby pro'et%ila a!p%ípadn$ 
zpochybnila za"itou p%edstavu o!izolovanosti um$leckého sv$ta za 
"eleznou oponou.

Úvodní kapitola de)nující téma a!metodu knihy je stru#ná, proto 
a" b$hem #etby pomalu zji',ujeme, jak autorka rozumí pojm(m, které 
v!jejím názvu pou"ila. Jak vymezuje region v&chodní Evropy, co v'echno 
%adí do kategorie experimentálního um$ní a!jak zachází s!pojmy sí, 
a!sí,ování. Proto"e pokládám za nadbyte#né p%evypráv$t narativ knihy, 
zam$%ím se práv$ na terminologické a!metodologické problémy.

P%edm$tem knihy jsou um$lci a!v&jime#n$ i!um$lkyn$, kte%í se!– 
zhruba %e#eno!– v$novali performancím, happening(m, ak#nímu 
um$ní, body artu, mail artu a!vizuální poezii. Rozhodnutí autorky 
zast%e'it tyto tendence pojmem experimentální um$ní je nestandardní 
a!m("e #tená%e mást. Vyvolává otázky, jestli se nedá experimentovat 
i!s!v&tvarn&mi technikami, se zvukem, sv$tlem, prostorem, pohybem 
atd. a!jestli by si tedy nálepku experimentálních um$lc( nezaslou"ili 
nap%íklad kinetisté, op-artisté, konstruktivisté a!konkretisté, o!nich" 
se v!recenzované práci nepí'e, ale kte%í se p%ibli"n$ ve stejné dob$ také 
intenzivn$ sí,ovali.2 Je pravda, "e vzhledem k!rozmanitosti povále#ného 
um$ní není terminologie docela ustálená, a!autorka má jist$ právo 
zacházet s!ní po svém. Trou. bych si ale tvrdit, "e v$t'ina um$lc(, 
o!nich" pojednává, by se s!kategorií experimentálního um$ní 
neidenti)kovala. Nap%íklad jugoslávská skupina 
OHO se p%ímo vymezovala v(#i star'í skupin$ 
EXAT!51, její" název je zkratkou 
sousloví „experimentální 

ateliér“ a!explicitn$ vyjad%uje programov& 
p%íklon k!experimentu. Ale prosím, %íkejme 
happening(m, performancím, vizuálním básním 
atd. experimentální um$ní, je to otázka zvyku a!pro 
autorku není klí#ová. Kategorii experimentálního um$ní 
zd(vod*uje v!úvodu negativním vysv$tlením, pro# jiné pojmy!– 
dematerializované um$ní a!konceptualismus!– nepokládá za vhodné (s. 6), 
a!pak s!ní u" p%íli' nepracuje.

V!pr(b$hu v&kladu se ale nápadn$, ani" by p%edem byly re.ektovány, 
vyno%ují jiné pojmy, s!nimi" by se nem$lo zacházet s!nekritickou 
samoz%ejmostí. Mám na mysli zejména pojem „neo)ciální“ um$lci/um$ní. 
Kemp-Welch popisuje mezinárodní sít$, do nich" se um$lci nezapojovali 
skrze státní kulturní politiku, ale alternativními kanály v$t'inou bez 
institucionální podpory. Tento bod podle mého soudu není udr"itelné 
nechat bez p%esn$j'ího objasn$ní, proto"e u" existuje dostatek 
literatury, v!ní" se vysv$tluje, pro# binární kategorie o)ciální/neo)ciální 
nelze na období pozdního socialismu nekriticky aplikovat.3 Kemp-Welch 
v!n$kter&ch pasá"ích dává najevo, "e si je tohoto problému v$doma, ale 
v!jin&ch podléhá nástrahám binárních kategorií. Nap%íklad Ji%ího Kolá%e 
ozna#uje za „o)ciálního“ ilustrátora d$tsk&ch kní"ek v!+eskoslovensku 
a!autora „neo)ciálního“ um$ní prezentovaného v!zahrani#í (s. 419). 
Ve druhé polovin$ 'edesát&ch let se ale Kolá%ovy kolá"e opakovan$ 
objevovaly na samostatn&ch i!skupinov&ch v&stavách ve svazov&ch 
galeriích v!+eskoslovensku a!tuto zemi dokonce reprezentovaly na 
Sv$tové v&stav$ v!Ósace nebo na bienále v!Sao Paulu. V!#em tedy 
byly neo)ciální? Jinde Kemp-Welch vyjmenovává neo)ciální v&stavy 
v!Polsku, na nich" byla prezentována #eskoslovenská vizuální poezie 
(s. 305–307), ale neuvádí v&stavu Czeska i"s#owacka poezja konkretna, 
kterou ve stejné dob$ (1976) s!p%ibli"n$ stejn&m okruhem autor( 
p%ipravilo Národní muzeum ve Vratislavi!– samoz%ejm$ o)ciáln$. Daly 
by se jmenovat i!dal'í p%íklady, které ukazují, jak je d(le"ité precizovat 
p%edm$t v&zkumu a!nenechávat pojmy jako neo)ciální 
um$ní nevysv$tlené.

Zásadní je p%itom otázka kritérií, proto"e téma, 
do n$ho" se Kemp-Welch pustila, je obrovské. Do 
regionu v&chodní Evropy %adí i!Jugoslávii,4 p%i#em" 
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v&sti"n$ zd(raz*uje její speci)#nost, a!sleduje kontakty, je" navazovali 
um$lci uvnit% tohoto regionu mezi sebou navzájem i!se!západními 
kolegy, a!dokonce i!s!oblastmi globálního Jihu. Tím se otevírá skoro 
nekone#n& prostor pro ne jednu, ale mnoho r(zn&ch sítí, a!ka"d& #tená% 
do nich m("e podle fantazie dopl*ovat dal'í a!dal'í um$lce, jimi" by se 
dala kniha o!networkingu roz'í%it.5 Je samoz%ejm$ v!po%ádku, "e britská 
badatelka se zam$%ila jen na n$které, ale bylo by dobré v$d$t, podle 
jakého klí#e se pro n$ rozhodla. Vybírala je podle experimentálního 
charakteru jejich práce, podle disidentské pozice v(#i o)ciálnímu um$ní, 
nebo disidentská pozice vypl&vá práv$ z!experimentální tvorby, která se 
v$t'inou neslu#ovala s!kulturní politikou stát( st%edov&chodní Evropy? 
A!není kategorie experimentálního um$ní p%ece jen p%íli' 'iroká a!vágní 
a!rozli'ení na o)ciální a!neo)ciální tvorbu p%íli' #ernobílé?

Pova"oval bych za elegantní zp%esnit kritéria pro volbu um$lc( 
vrácením klí#ového pojmu „sít$“ do centra pozornosti. Mo"ná jsem 
p%esn$ neporozum$l, co má b&t p%edm$tem sí,ování podle Kemp-Welch. 
Osobní kontakty um$lc( a!teoretik( z!r(zn&ch zemí, nebo vnit%ní logika 
speci)ckého typu povále#né um$lecké praxe, jakou byl nap%íklad mail 
art, kter& by jinak ne" skrze sí, t$"ko mohl existovat? Kemp-Welch 
pojem networkingu pou"ila v!názvu knihy, ale v!samotném textu ho 
na teoretické úrovni p%íli' neprom&'lí. Zdá se mi, "e rezignovala na 
intelektuální vyz&vavost povále#ného um$ní, do jeho" interpretace 
se nepou'tí, a!sleduje místo toho osobní kontakty jeho protagonist( 
zp(sobem, jen" by se dal stejn$ dob%e aplikovat na sít$ renesan#ních 
architekt( a!jejich objednavatel(, nebo stuckist(, kte%í experimentální 
um$ní pokládají za jeden velk& podvod, malují tradi#ní záv$sné obrazy, 
ale i!oni si vytvo%ili zasí,ované mezinárodní hnutí.

A!pak je tu je't$ Bruno Latour. Mluvíme-li o!síti, t$"ko si nevybavit 
jeho jméno, které #asto citují u" i!historici um$ní. Kemp-Welch uvádí, 
"e jeho proslavenou „teorií sítí-aktér(“ se „inspirovala“ (s. 10), co" je 
adekvátní pojem, proto"e o!ni#em víc ne" volné inspiraci se asi 
mluvit nedá. Francouzského sociologa zmi*uje velmi stru#n$ 
pouze v!úvodu a!z!dal'ího textu je t$"ké odhadnout, 
nakolik knihu Aktuelle Kunst in Osteuropa (jí" 
je v$nována celá kapitola, s. 125–144), dal'í 
publikace a!dopisy, anebo de',ovky, které Jan 

Ml#och na vlastním t$le p%evá"el z!Prahy do Budape'ti (s. 309), máme 
vnímat jako nelidské aktéry popisované sít$. Editorka recentního 
#eského v&boru Latourov&ch text( polo"ila v!nará"ce na in.aci 
banálních aplikací teorie aktér(-sítí trefnou otázku, jestli nakonec 
nepot%ebujeme spí' mén$ ne" více Latoura.6 Kemp-Welch ale p%iznává, 
"e se v!jejím podání jedná o!voln$j'í inspiraci, proto"e jí chybí p%íslu'né 
sociologické vzd$lání, a!já bych z!pozice recenzenta m$l %íct to samé.

Pokud ale latourovská sociologie není d(sledn$ aplikovan&m 
metodologick&m fundamentem knihy, co jím je? Aplikace teorie 
aktér(-sítí se zde neodehrává, proto"e se nejedná o!knihu teoretickou. 
Do interpretace um$leck&ch d$l se Kemp-Welch pou'tí v&jime#n$, 
a!mnohem v$t'í prostor v$nuje faktogra)ck&m okolnostem jejich 
sí,ování. Spí' ne" um$leckohistoricky postupuje historicky a!ve 
vyjmenovávání a!popisování, kdo se s!k&m setkal, o!#em si psali a!jaké 
v&stavy obeslali nebo nav'tívili, má její kniha v!n$kter&ch pasá"ích a" 
kroniká%sk& charakter. Je to my'leno pozitivn$!– vzhledem obrovskému 
mno"ství informací, je" se Kemp-Welch poda%ilo shromá"dit. Musela 
je sbírat v!mnoha zemích dlouhou dobu a!vyu"ívat k!tomu #etné 
kontakty. Skoro mám tendenci %íct, "e metodou knihy o!networkingu 
byl networking. Jist$, v'ichni akademici jezdí na konference, komunikují 
s!kolegy a!zapojují se do t&mov&ch projekt(, ale povále#né um$ní 
st%edov&chodní Evropy vznikalo v!r(zn&ch jazykov&ch oblastech, 
#asto bez institucionální podpory, a!d(sledky takového stavu jsou 
citelné dodnes. Jeho studium je jen t$"ko mo"né bez pomoci insider(, 
pam$tník(, p%ekladatel( atd. Kemp-Welch dokázala tyto t$"kosti 
p%ekonat. Shromá"dila obrovské mno"ství informací, z!nich" n$které 
byly málo známé, a!p%edev'ím rozpt&lené v!publikacích (a!dal'ích 
materiálech), napsan&ch v!r(zn&ch jazycích a!vydan&ch (nebo 
nevydan&ch) v!mnoha zemích, a!sestavila z!nich faktogra)cky hutné 
p%ípadové studie. V!tomto sm$ru je její práce opravdu obdivuhodná 
a!jist$ se stane základní p%íru#kou pro dal'í studium tématu. Jsou s!tím 

ale spojena dv$ úskalí, na která bych cht$l je't$ upozornit. První se 
t&ká sb$ru dat a!druhé jejich strukturování.

Kemp-Welch mluvila s!mnoha pam$tníky. Z!její 
knihy se mimo jiné dozvídáme, "e experimentální 

um$lci ob#as holdovali alkoholu. Alex Mlynár#ik 
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vzpomíná, "e si dal ruskou vodku s!Pierrem Restanym, kdy" se v!dubnu 
1964 v!Pa%í"i seznámili (s. 21), a!János Brendel m$l o!'est let pozd$ji 
v!no#ním vlaku do Polska údajn$ vypít dokonce t%i #tvrt$ litru stejného 
nápoje, aby zmírnil strach z!pa'ování ma-arského um$ní, které tam 
cht$l bez povolení vystavit (s. 173). Jist$, je mo"né, "e Mlynár#ik 
s!Brendelem mají fenomenální pam$,, a!v$dí p%esn$, kolik #eho p%ed 
desítkami let vypili, ale stejn$ dob%e m("e chu, alkoholu na rtech 
fungovat jako spou't$# sn$ní o!minulosti, která se ve skute#nosti 
mohla odehrávat jinak. Historka o!seznámení Mlynár#ika s!Restanym 
a!podobné p%íb$hy se z!rozhovor( s!jejich aktéry nekriticky p%ebírají 
do publikací a!odtud do dal'ích publikací, ale úkolem historika um$ní 
by nem$lo b&t jejich opakování, n&br" prov$%ování. N$které momenty 
se ov$%ují t$"ko, ale recenzovaná práce mohla nakládat opatrn$ji 
se vzpomínkami pam$tník(, které mají samoz%ejm$ jinou povahu 
ne" dobová korespondence. Nejpal#iv$j'í je to ke konci poslední 
kapitoly Prague-Milan / Venice-Moscow / Moscow-Prague (po které je't$ 
následuje krátké shrnutí), kde by #tená% o#ekával, "e autorka bude 
sm$%ovat k!záv$re#n&m tezím, ona ale p%edává slovo Milen$ Slavické 
a!dlouze cituje její vzpomínky, ani" by do nich p%íli' zasahovala, nebo 
je konfrontovala s!jin&mi aktéry #esko-rusk&ch neinstitucionálních 
kulturních vztah( (s. 397–406).

A!pak je tu dal'í problém. Nespolehlivost pam$tnick&ch v&pov$dí 
m("e b&t zám$rn$ nebo podv$dom$ ovlivn$na skute#ností, "e 
nemálo z!aktér( recenzované knihy spolupracovalo nebo bylo 
v!jiném kontaktu s!StB, resp. ekvivalentními institucemi dal'ích zemí 
st%edov&chodní Evropy. Nebudu na tomto míst$ jmenovat konkrétní 
p%íklady, nato" n$jak moralizovat, tvrdím jen, "e aktivity tajné policie 
a!jejích spolupracovník( do p%íb$hu o!networkingu vná'í dal'í, nikoli 
nev&znamnou vrstvu, kterou Kemp-Welch úpln$ pominula, p%esto"e 
práv$ zde by se snad daly objevit materiály k!prov$%ení alespo* 
n$kter&ch tradovan&ch historek.

Otázky vzbuzuje i!strukturování shromá"d$n&ch informací. 
Kemp-Welch z!nich vytvo%ila p%ípadové studie nebo, jak sama uvádí, 
„kolekci propojen&ch p%íb$h(“ (s. 5), se%azen&ch zhruba chronologicky 
a!rozd$len&ch do t%í oddíl( o!„mobilizaci“, „p%echodn&ch zastávkách“ 
(Points of Passage) a!„konvergencích“ mezinárodní um$lecké sít$. Sna"í 
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se vypráv$t, jak tato sí, povstala. Nejsem si ale jist&, jestli skrze sí,, která 
je z!de)nice rozv$tvená, lze vést lineární narativ natolik p%esv$d#iv$, 
aby po do#tení okam"it$ nevyvolal dojem, "e hned druh&m dechem by 
se dal vypráv$t znovu a!odvíjel by se jinudy. Jednotlivé kapitoly jsou 
hodnotn$j'í jako informacemi nabité samostatné p%ípadové studie, 
proto"e jejich propojování má p%íli' #asto charakter oslích m(stk(. 
N$které na sebe navazují plynuleji a!jména n$kter&ch um$lc( se 
v!nich vrací v!r(zn&ch souvislostech, #ím" se zv&raz*uje role klí#ov&ch 
networker(, ale t%ístup*ov& chronologick& p%íb$h o!tom, jak povstala sí, 
v&chodoevropsk&ch um$lc(, nefunguje p%esv$d#iv$. O!p%átelství Mlynár#ika 
s!Restanym (datovaném od roku 1964) pí'e Kemp-Welch v!první kapitole, 
"e bylo jednou z!nejran$j'ích „neo)ciálních a!nekomer#ních v&chodo-
západních v&m$n“ (s. 37), #ím" nazna#uje, "e s!v&kladem by se dalo 
za#ít jindy a!jinde. Ke konci knihy ale p%edkládá p%íli' rezolutní tezi, 
"e s!návratem k!postav$ Jind%icha Chalupeckého, kter& podporoval 
Mlynár#ika (v!první kapitole) i!ruské um$lce (v!poslední kapitole), 
se uzavírá kruh (s. 280). Jen"e s!Mlynár#ikem sí, nevznikla, s!Rusy 
neskon#ila, p%ípadové studie o!nich by se daly substituovat jin&mi, 
a!hlavn$: Jak& kruh by se m$l uzav%ít, kdy" jsme celou dobu mluvili 
o!síti?

V!souvislosti se sí,ováním krom$ Latoura zmi*uje Kemp-Welch 
v!úvodu je't$ ma-arského spisovatele Frigyese Karinthyho. Knihu 
zahajuje citátem z!jeho známé povídky 'et!z (1929), kterou není 
mo"né #íst v!#eském p%ekladu, co" je p%ízna#né. N$kolik v&bor( 
ma-arského autora u!nás toti" sice vy'lo p%ed rokem 1989, ale 
zmín$ná povídka se naplno proslavila a" v!dob$ internetu a!sociálních 
sítí, je" podle n$kter&ch p%edznamenala. Hrdina povídky se s!p%áteli 
pustí do „bezú#elné hry“: vyzve je, aby jmenovali libovolného #lov$ka 
na zem$kouli, a!tvrdí, "e je schopn& vybranou osobu kontaktovat 
prost%ednictvím %et$zu o!ne více ne" p$ti lidech. Sna"í se tím dokázat, 
"e sv$t se zmen'il. Není souhrnem izolovan&ch míst a!v'ichni, kte%í 
v!n$m "ijí, jsou vzájemn$ propojeni. Teorii „malého sv$ta“ Karinthy 
v!krátké povídce na#rtl jen letmo, ale natolik inspirativn$, "e se jí chopili 
sociologové, p%evedli ji do v$decké roviny a!za#ali ji testovat.

Smrteln$ vá"nou variantu „bezú#elné hry“ na kontaktování 
libovolného #lov$ka prost%ednictvím p$ti#lenného %et$zu za"il 
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Karinthy na vlastní k("i. Jeho autobiogra)ck& román Putování kolem 
mé lebky za#íná zvuky projí"d$jících vlak(, které spisovatel usly'el ve 
své hlav$ a!které se ukázaly b&t p%íznakem nádoru, jej" bylo t%eba 
rychle operovat. Obtí"ného úkolu se ujal 'védsk& chirurg, kter& 
d%íve asistoval p%ednímu americkému odborníkovi, jeho" 
kontaktovali Karinthyho p%átelé z!léka%sk&ch kruh( 
v!Budape'ti. Pohotov$ mobilizovaná ma-arsko-americko-
'védská „sí,“7 Karinthymu zachránila v!roce 1938 "ivot 
a!z!p%íb$hu mimo jiné vypl&vá otázka, jestli by n$co podobného 
bylo mo"né i!po spu't$ní "elezné opony, která rozd$lila sv$t na 
soupe%ící mocenské bloky. Zde le"í v&chozí bod pro Kemp-Welch, kdy" 
pí'e, "e cíl knihy spo#ívá v!„otestování Karinthyho hypotézy [malého 
sv$ta] v!kontextu um$leck&ch kruh( pozdní studené války“ (s. 1).

Pokud bychom tuto v$tu vzali doslova, nezb&valo by ne" konstatovat, 
"e testování ve v$deckém slova smyslu se v!knize neodehrává. 
Chybí k!tomu relevantní data, proto"e autorka popisuje subjektivn$ 
vybrané konkrétní p%íklady namísto p%edem stanoveného vzorku 
a!nepropo#ítává ani „'est stup*( odlou#ení“, jak se teorii vycházející 
z!Karinthyho povídky také %íká. Stejn$ jako Latour, i!Karinthy 
se objevuje pouze v!úvodní kapitole, a!spole#n$ tvo%í dvojici spí' 
zavád$jících vodítek k!porozum$ní autor#inu v&zkumu. Z!Karinthyho 
se, myslím, dalo vyt$"it víc. N$kte%í z!ma-arsk&ch um$lc(, o!nich" 
kniha pojednává, ho znali a!odkazovali na n$j. Kemp-Welch o!takov&ch 
souvislostech nepí'e, ve v&kladu postupuje chronologicky, ale ur#it$ by 
se dalo uva"ovat i!o!tematick&ch kapitolách.

Klí#ové je téma jazyka. Zatímco Karinthy se v!mezivále#né st%ední 
Evrop$ pohodln$ domluvil n$mecky, zajímal se o!esperanto a!ve sv&ch 
prózách vym&'lel )ktivní jazyky,8 jak&m zp(sobem spolu 
mohli komunikovat um$lci!povále#né mezinárodní 
sít$? Problémy jazyka a!komunikace v!um$lecké 
praxi #asto tematizovali. Na slavném setkání 
#eskoslovensk&ch a!ma-arsk&ch um$lc( 
v!roce 1972 v!Balatonbogláru se ú#astníci 
pokou'eli psát vedle sebe slova, která 
v!jejich odli'n&ch jazycích zn$jí podobn$. 
Gyula Pauer tvrdí, "e se tém$% nau#il #esky 

16

i!slovensky a!jeho zahrani#ní p%átelé ma-arsky (s. 203). Jedná se op$t 
o!pam$tnickou vzpomínku, která ale nezní p%íli' v$rohodn$.

Vrstevníkem t$chto um$lc( nebyl Frigyes Karinthy, ale jeho syn 
Ferenc, jeho" spisovatelské schopnosti nedosahovaly otcovy úrovn$, 
nicmén$ i!on napsal n$kolik novel, v!nich" uplatnil svoji profesi 
lingvisty. Kemp-Welch knihu o!networkingu zahájila Frigyesovou 
povídkou, já bych recenzi rád zakon#il Ferencovou novelou. Hlavní 
hrdina v!ní nedopat%ením p%estoupí do 'patného letadla a!ocitne se 
v!p%elidn$ném velkom$st$, kde se mluví podivn&m jazykem, z!n$j" 
nerozumí ani slovu. Kniha se jmenuje epepe, co" je jedin& zvuk, kter& je 
ne',astník schopen odposlechnout z!promluvy "eny, s!ní" jede v&tahem, 
aby se zmaten& a!vy#erpan& vrátil z!urbánního babylonu alespo* do 
hotelového pokoje, kdy" zp(sob, jak se dostat dom(, se mu z%ejm$ najít 
nepoda%í.9

Kemp-Welch ve své knize na obecné otázky po izolovanosti 
st%edov&chodní Evropy a!um$lecké síti, která by její hranice p%ekonala, 
neodpovídá v$deck&m testováním hypotézy malého sv$ta, ale p%íklady 
konkrétních um$lc( vybran&ch podle ne zcela jasn&ch kritérií. Po jejím 
do#tení proto podle mého soudu nelze uspokojiv$ zodpov$d$t, jestli pro 
situaci v&chodoevropsk&ch um$lc( pozdního socialismu platí v&sti"n$ji 
metafora malého sv$ta Frigyese Karinthyho, nebo chaotického m$sta, 
kde se mluví neznám&m jazykem, jeho syna Ference.
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Ve )ktivním cestopisu 

stylizovaném jako pokra#ování 

Gulliverov&ch cest vyprav$# 

nav'tíví %í'i, její" obyvatelé se 

dorozumívají zp$vem, kter& se dá 

zapsat solmiza#ními slabikami. 
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