
obraznymi postupy a publicistick mi funkcemi, podruhé
k rivahové prÓze, založené na napěti mezi refÍexívní a figu-
rální složkou), stejně však vzniká vyhroceně pfoťiiluzívním
(objektivním) rázem, kter;í čtenái.i bráni ztotožnit se s auto.
rovymi postavami a naopak ho, apelem na ncionáIní strán-
ku jeho bytosti ' nutí zauimout osobní a osobitj, postoj k rea-
litě. Otevienost Putíkor'ry metody dovoluie zase autorovi
zužitkovat mnoho podnětri a objevri odjinud, aé z publicis.
tiky, at z krásné pt6zy (vždy tu klop1itneme i o souvislost
s iistj,mi wary staročeského písemnictví, byé iakkoliv
nezáměrnou a paradoxní), umožĚuie mu postavit vedle sebe
mnoho stylri, aby mohl s maximální pčesností sledovat svět
myšlenky a fytmus noqfch obsahri; a také autorova jedno-
stfannost ziskává touto otevieností na diferencovanosti a
rozpěti. Zbyvá-li ještě co piipomenout zv7ášt, pak je to
Putíkova všudypĚítomná' jedinečná ironie.

Putíkova beletristika koresponduje s dílem mnoha autoť
moderní prÓzy české i evropské, jejichž podněty pak ve své
tvorbě pietavuje (za všechny jmenujme hlavně K. Čapka,
F. Kafku, B. Brechta). Je však rczd,i| mezi vztahem, vlivem,
a mezi návaznosti, rozuměj podobností typologickou a z to-
ho plynoucí obdobnou funkcí v dobovém literárním kon.
textu. V tomto smyslu navazuje Putík opravdu organicky
a pŤímo na prozaické dílo Jiiílro Weila. oba patli k iniciá-
torskym zjev m, kterym se daÍí postavit vejce na špičku, iejim však za to odepÍena krása- brilantnosti a vznešenost
definitivnosti. otevíraji moderní české prÓze brány now-ich
nrožností' a to oba shodně směrem jednak k publicistice,
jednak k nesyžetové' dialogické prÓze; a oba tak činí ptoto,
aby humanizovali svět v1ytyčením hraniční čáry mezi lidskf.
mi hodnotami a pahodnorami a dobrali se piitom pozitiv_
ních životních jistot, jež mají tak prostá iména jako domov,
Iáska, soudružsťví, svoboda.Í1, Když ie pak naleznou, mivaji
piitom své jecliné patetické chvilky.

1a o záklaclních znacich l&cilovy prÓzy, pieclevším jeho povídek' viz
Jir'i opelik v doslovu k vyboru ' Ý"iráuy povídkove tvorby Hoidilla
1>raod1, bodina xkcušk1' Čs, spisovatcl, p,it,i oee' sv, 1'(),!-206.

124

Bibliografie

BOHUMIL IIRABAL
(nlrozcn 28. 3. 1'91'4 v Brnč-Židcnicich)

Flor.or) licli. Spolek čs. bibliofil ' Praba 1956.

Pcr]ička na dně. Hoaor1. Čs. spisoz:atel, Ptaba 196j' 2, dolllněné oJd.
tamže, 1964.

Pábitclé. Pocidky, Edice Bo je, .,z:' 128, Mlacl,á lronta, Praba 1964.
2. rozšižené oydáni tamie 1964.

Tancčni hodiny pro starši a pokročilc. ]v[alá žad,a edice Žioot kole nás,
sc. 8, Čs" spisoaatel, Praba 1964. 2, u1d. z;arianta, tamže 1964. 3. ay-
ááni tamže 1965.

Ostie sledované vlaky. MaIá žada edice Žicot kolem nás, sx. 12, Čs.
spisocatel, Praha 1965, 2. a1dáni taruie 1965,

Koprctina. Ilustroaala Jitka Kotinská, Kniboxnička l|4ateiidoušky sa. 13,
Mladá t'ronta, Ptaba 1965.

trnzerát na clrjm' ve kterém již nechci bydlet. Edice Boje, str. 140, Mla-
clá Jronta, Praba 1965,

'Automat Svčt, Vj,bor 7 pooidek, ]lustroual Jiži Koláž. Doslou Emanuela
Frynty' Kniinice Máj, Mladá frontn aj', Praba 1966.

]osEF ŠKVoRECKÝ
inarozen 27. 9. 1'924 v Náchodě)

Zbabčlci. Edice Žatxa, so, 250, Českosloaenskj spisouatel, Praba
2, (poxnzěněné) aydáni tamie 1964.

l.cgcrrcle Emoke. ČeskosIouensk! spisoxalel' Praba 1963, 2' a)d.

19 58.

tamže

IÍon|a,

a ná-

1965 .

Písci zapomcnutfch let. Ilustroaal Jiii Slin' oLK olomouc 1963.

Sccmir:rmcnny syicen' Ilustroz;at, František HurJeček. Sca7 protifnšistic.
kjcb bojoanik - Naše zlojsko, etlice Žioé k'nibt, sx,53, Praha
1964. 2.  c,) 'd,  tamže 1965'

'Zc 
života 1epší spo1ečnosti' ]lllstroual Lubonb Stěptin. Mlada

Pra/:a 1965.

Nápacli' čtcrráie detektivek. Kresb1, Vratislaad Hl,acatého, otálky
iorr sc. 55, Ceskosloeenski spisooatel. Prn/:a 1965.

N1I],AN KUNDERA
(narozcr l  1, .  4 '  1 '929 v Brnč)

Čior,ě1< zahracla širá. Verie. Erlice České bás|ně' su, l]), Českostooensk!
::risax tel, Pralta 1953.

125



Poslední máj. Básež. Edice Česleé básně, st'l. 141' Českoslooensk.j spi.
sor:atel, 1955.2., opr. z;yd. Klub pžátet poe e, ajběrooti žada n. 1,
1961. 3. o|'d, Malá erlice poelie, Českosloz:enskj spisoodtel, 196j. 

.

Monology. Kniha o ltisce. Edice Ceské básně, so, 168, Ceskosloaenskj,
spisoaatel, Praba 1957. 2,, pžepracoz:ané ayd. tamie 1964. 3, oytt.
Malá eclice poe7ie, Českoslooenskj, spisooatel, Praba 1965.

Umění románu. Cesta Vladislaoa Vančury 4a zselkou epikou. Ed'ice Dit.
na '  sz: ,2,  Českoslouensk spisoodtel ,  Praba 1960,2. r:yd' .  tamie
1 9 6 1 .

Maiitelé k|ič . Hra o jednonz dějstaí se čtJžmi '^izemi' Pžitoba časopisu
Dioadlo, 1961' č,9. Knižně s autoroo!,m doslooem a s reiijni po.
2námkou otomara Krejči edice Diaadlo, so, 35' orbis' Praba 1í62.
2. oyd. s doslooem Jána Roxnera a s dokunenty o inscenacicb ed,ice
Hry, Čs. spisooatel, Praba 1964'

Směšné lásky. Tži melancbolické anekcloty' Matá žad'a edice Ziaot ko.
lern nás, so. 1, Ceskoslooenskj spisouatet, Praba 1963.

Druh sešit srněšn;fch lásek, Malá iada edice Žiaot kolem nás. n. 16,
Česko slor: ensk!, spi s oO atel, Praba 1 9 6 5.

IVAN VYSKoČI
(narozcn 29. 4. 1,929 v Praze)

Autosrop. (S V, HauIen) ČDLJ, Praba 1961.

Faust, Markéta, služka a já. (s J. Sucbln) ČDLJ, Praba 1961.

Vždyť piece létat |e tak snadné. Edice Mladé eesty, pro7aická iatla, so.
5' Mladá t'ronta, 1963,2' oyd. edice Boje, sa' 132, MIadá fronta,
Praba 1964.

Bubliny nad městem. Ilusftouala Hana Štěpánoutí. Kniinice Matežidouš-
ky' n, 16, Mladá fronta, Praba 1964'

Kostj' Ed,ice Boje n:, 141, Mladá fronta, Praba 1966.

LADISLAV FUKS
(narozen 24.9. 1923 v Praze)

Zámek Kynžvart' - HistoÍie a pčítomnost. Krajské nap!a6!a72|577l!, Karla.
r:y Vary, 1958.

Pan Theodor Mundsťock. Edice Zatca,
aatel, Praba 196i.

Mí četnovlasí bratii. Edice Žatoa, sO.
Praba 1964.

su. 2B9, Česk'oslooensk spiso.

298. Českosloz.lensk, spisoL,atel,

JAROSLAV PUTÍK
(narozen 25. 7. 1923 v Mostč)

Sovětsk;i svaz - světová velmoc míru. SČsP, 1950.

Pod egyptskj'm p lměsícem, Edice otá?ky dneška sz;. 50, Mlatlá Íronta,
Praba 1957.

126

Dcn v Československu. (Téi německy, anglicky a |rancou7sky.) Státni
nakladatelstaí tecbnické literatury, 1958.

Svědomí. Pžipad' profesora o,ppenbeimera. Edice otázky dneška, sO. 56,

Mladá fronta, 1959' 2, oyd. tdruže so. 59' 1960,3 z;yd. tam!,e 1963.

DáIky. Ettice Racek, sz;. 6' státni nakladatelstrsí politické literatury,

Praba 1962' 2. uYd.. tamie L964'

Zeď. Mladá |ronta' 1962,

Indicie. ]lustrorsal Jiži Ratbouskj, Mladá t'ronta' 196j,

Pozváni k soudu' Kniba zpoaědi' MIadá fronta, edi'ee Boje, sa' 133'
1964. 2. '-yd. taznie, 1966.

127




