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BlohoslovDokoupil

Cosopis Květeno jeho dobo
literárněvědnékonference v rámci festivalu Bezručova opava se v posled.
|{aždoroční
^'ních
letech soustřeďovaly k jednotliým etapám vývoje českéliteratury po druhé
světové válce' Po období |945-|948 a po raných padesátých letech přišla v 36. ročníku
Bezručovy opavy na řadu druhá polovina padesátých let s dominujícími vývojovými
impulsy časopisuKvěten (1955.59). Konference Casopis Květen a jeho doba se konala
v tradičnímtermínu 15' a 16' září1993 pod patronacíSlezskéhomuzea v opavě . Památnftu
PeEa Bezruče' Ústaw pro českouliteraturu Av ČR y Praze a Brně a Slezské univerzity
v opavě.
Bylo by zpozdilé domnívatse,Žejedna literrírněvědnákonference navštívenázhruba řemi
desítkami účastníků
se jednou provždy vypořádá se všemi literárněhistorickými otazníky,
kterése vynořují nad Květnem a obdobím,v němž vycháze|. Jak uki{zaladiskuse, účastníci
konference se předevšímneshodli v hodnocení samotnéhoKvětna ajeho významu pro
vývoj českéliteratury.Ueněk Pešatv úvodnímvystoupenía Miroslav Cervenkay několika
improvizovaných vstupech poukazovali na nutnost hodnotit snažení,,květňácké..skupiny
s vědomím dobových kulturních i politických souvislostí. zďají-|i se niím dnes teoretické
postuláty i tvorba ze stránek Května málo průbojnéčipřfliš poplatnésvédobě, musíme brát
v úvahui překážky, kterémuseli mladí autoři krok za krokem překonávat - tlak stranick.Ých
orgánů ajejich převodové piíky Svazu čs. spisovatelů,cenzurní zákazy, kádrové postihy
apod' V Květnu možná není uloženomnoho trvalých hodnot a jeho přispěvatelépodléhali
mnoha iluzím, ale přesto i zásluhou Května vypadala českáliteratura po čtyřechletech jeho
vycházení úplnějinak než v roce 1955. Druhý, víceméněprézentistickýpól v pohledu na
Květen představoval pffspěvek
nazvaný Co zby|o z Května?
"IaromíraSlomkaprovokativně
Slomek položil důrazspíšena slabiny a omyly ,,květňáckého..programua vyslovil názor,
žeto' čímpffslušnícigenerace skutečněpřekročili svou dobu, vznikalo vlastně mimo tento
proglam, neJi přímo v rozporu s ním.
Další pruběh konference dal po mém soudu za pravdu spíšeprvnímu z obou nrízoni'
Ukázalo se mimo jiné,Že Květen nebyl po celou dobu svéhovycházeníjeden a tenÍýŽ,že
zvláště v jeho třetím rďnftu, v němž mohla redakce s kruhem spolupracovníkůnejplněji
realizovat své představy, se najdou příspěvky zajímavéi po letech nejen pro literrírní
historiky a že Květen byl v jistém smyslu i průsečíkemobecnějšícha dlouhodobějších
vývojových tendencí.Z tohoto hlediska pokládrám zazy|ášt inspirativní vystotlpeníVladi.
míra Papoušlra,který se zabýva|existenciálními fenoményv tvorbě literátůkolem Května.
Jiří Rambousek zase poukázal na souvislosti mezi poezií Května a tvorbou I. Blatného,
J. ortena a básnftů sdruženýchkolem sborníkůohnice. Několikrát během jednánÍ zazně|o,
že na své docenění stále ještě čeká poezie Josefa Bruknera, z kritiků Května se dostalo
pozornosti Josefu Vohryzkovi' Vladimír Macura vyzvedl ze zapomenutí básně Jaromíra
Jermiíře, jeŽ ve své době vzbudily dnes už těžko pochopitelnou polemickou odezw,
a Milada Pískovd připomněla spolupráci slovenských autoru s Květnem.
\čtšíčástpříspěvkůse netýkala časopisusamého,ale častoi z nich bylo patmé,žeKvěten
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svými podněty napomáhal názorovémua uměleckémuzrání osobností,kterépak významně
jménaolega Suse
rozšiřovaly možnostičeskéliteratury:frekventovanábyla na konÍ.erenci
(zsjménav pffspěvcích Pavla Pešty,I'adislava Sold'ána a Aleny HájkovQ, Miroslava Holuba (Michal Bauer .Iiří Urbanec), oldřicha Mikulríška (IuIiroslav Zelinsbý, Drahomíra
Vlašínová),J. R. Picka (Jiří Skaličl<a).Značnápozornostbyla věnována literárním časopisůmdanéhoobdobí:slovenskéMladé tvorbě (Vera Žemberová)' Hostu do ďomu (Naděžda
Sieglová), Červenémukvětu (Libor Pavera), Z|atému máji (Věra Vařejkovó), Zajímavým
srovnáním poezie všedníhodne s písněmi z dobové soutěŽe Hledáme písničkupro všední
den oživila konferenci lva MáIková. Vladimír Novo,ný rekonstruoval osudy jednoho nevydaného románu A' C. Nora, Svatava Urbanovd se zabývala proměnami tzv. dětského
aspektu v dobové literatuře pro mládež i pro dospělé,regionální zřetele vnesly najednání
příspěvky Antonína Satkeho a Edmunda Rosnera'
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ZdeněkPešot

Cosopis Kvě|eno jeho hodnocení
pokusy z posledních let o hodnocení časopisuKvěten a pracíjeho autorůmi
\Jěkteré
^ 'vvbavilv
kafkovskou konferenci v Liblicích v roce 1963. Tam zvláště němečtíúčast.
níci zasedání hromadili svévýbrady ke Kafkovu ďíIu'Zčeskéstrany se k nim přidď Pavel
Reimann, když konstatovď, žeKafka ,při mučivémhledání pravdy a v úsilío její umělecké
vyjádřeníutrpěl porrážku...
Eufemicky tímopsal názor,žespisovatel nebyl schopen se rozejít
Se Svou tffdou, že - jak se tehdy často o autorech minulosti, třeba i 19' stoleti íkďo
- nepochopil historickou úlohudělnické fiídy.Mám-li v tomto duchu vyjádřit, co se tu a tam
o Květnu praví dnes, pak analogie nabízívýrok, že Květen ajeho autoň prohráli, protože
nedovedli vykročitz bludnéhokruhu socialismu. obě twzeníjsou pochybená hned ze tří
důvďů.
První důvod ukazuje na nepochopenísamépodstaty literatury ajejího poslání ve společnosti. Vždyéprávě díky tomu, Že Kafka .,prohrál..,mohl vytvořit to, co vytvoňl. Kdyby byl
,,vyhrál..,měli bychom možná dva olbrachty, jednoho píšícíhoněmecky a druhéhočesky'
a|e žádnéhoKafku, neboév umění neplatíto, co ve vědě, žetotižneobjeví-li něco ten, objeví
to onen - dneska ostatně nejčastějicelý tým -, neboése na to přijít musí' Byla to zvláštní
posedlost diktovaná strachem z nových hodnot,jež by snad mohly narušitpevně fixovanou
dobovou literrírnínorÍnu'která stríleznovu probouzela předstaw, žemnohostrannostlitera.
tury, její širokéstylov é i Žánrovérozpětí (když už ne ideové), zákJadníto znak normálně
fungujícíliteratury,je cosi, čemuje třeba zabránit, co je ďeba regulovat, svádět do jednoho
řečiště.obdobně falešnéjeuplatněnítakovéhotopojetí funkce literatury i ve vztahu k časopisu Květen. Kdyby jeho autoň zavčaspochopili, ŽeŽljí jen iluzím, kteréje ťeba zahodit
čímdříve tím lépe,setřel by se pravděpodobně rozdfl mezi generacíKvětna a následujícími
ročníkyautorů kolem Tviíře a Sešitůa dost možná, že bychom neměli ani Lustiga, ani
Holuba, a|e zato o jednu politickou stranu navíc, soudě alespoň podle vývoje někteých
autoru Tviíře. U kořene takovýchto hodnotícíchpostojůje scestný názor, že jen,,správná..
idea můžezrodit ,,správnou..literaturu a že vůbecexistuje ,,správná..literatura. Ve skutečnosti to bývá nezřídka naopak, ale ani to nenícelá pravda, protožehodnota uměleckéhodfla
nezá|ežíani tolik na jakékoli ideji' jako spíšena tom, jak se s ní zachiízí.
Druhý důvod,pročsoudy o Kafkovi a Květnu jsou bludné,zá|ežívtom, žemístovniřních
kritériípřikládají na literaturu mimoestetická měřítka. Ne že by politický nebo morální
aspektměl být z hodnoceníuměnízcela vyloučen,ale i on musíbýt konformován s estetickými měřítky. Jinak zůstanepřfliš hrubým rastrem,jenž nerozlišujemezi uměním a skutečností.
. Konečně řetí nepřiměřenost uvedených Ívrzenízá\ežív jejich ahistoričnosti.V obou
případechse na tvůrčí
práci přikládají měřítka,která nevyvěrajíz nitra danéhočasu,ale byla
ex post vytvořena v jiné době a za 1inýchokolností a uplatňujíse zpětně. I V. Havel,' který
v ziířijovém čísleKvětna z roku 1956 přednesl své výhrady k programu všedníhodne,
nezpochybňoval samotnécí|e,nežáda|jejich opuštěni ale scházelo mu stanovisko ke dvěma
principiálním problémůmtehdejšíliteratury. Předně žádalvyjasnit poměr k socialistickému
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realismu, zda svépráce autoň Května pokládají zajeho součást,nebo se bojí vyjádřit s ním
nesouhlas. PouMzal přitom na V' Nezvďa, jenž nedávno otevřeně odmítl ždanovskéteorie.
Druhá, podstatnějšíHavlova připomínka se týkala vztahu básníkůKvětna k modernímu
umění, zejménake Skupině 42, jejížpostupy jsou poezii všedníhodne blízké.V programu
není o ní sebemenšízmínka, což opět vzbuzovalo v Havlovi dojem, že se o Skupině mlčí
úmyslně.V odpovědi se M' Červenkanezmínil o vztahu Května k socialistickémureďismu
a ve věci Skupiny 42 zÁirazni|, žese o ní v stati mlčínikoli z vypočítavosti,nebo dokonce
strachu, a|e z malLéznalosti problematiky. Cítípotřebu ana|ýzv tomto směru, ale soudí že
nevyvolají změnu v základním životnímpostoji generace. Mimochodem, bylo by velice
'
zajímavésledovat vztah autorůKvětna ke Skupině 42.Y ÍémŽe
čísleco Havel, otiskl své
poznrímky o poezii M' Holub.. Cituje verš z Blatného (bez udání autora,jméno emigranta
by neprošlocenzurou) a přiznává se, žeho okouzluje, ďe náladovostjejen odrazový můstek
pro dnešnípocity. Naproti tomu později M. Schulz, kdyžhledal rodokmen k poezii všedního
dne, nalezl pouze Neumannovy Nové zpěvy' Aé užje tomu jakkoli, |ze říci, že Havlovy
připomínky zasahujímnohem podstatněji a v doboých souvislostech názorovou orientaci
Května, nežnormy přehlížejícípodmínky jeho existence'
Jak to tedy je s Květnem a s přístupy k jeho hodnocení? Ve vývoji časopisua ovšem
i v tvůrčímzaměřeníjeho autorůexistují dvě hlavní období' Prvníje neseno programem
všedníhodne, v druhémje idea všedníhodne shledávána užjenjako prosředek na cestě
k empirii civilního Života' Už to není protipól dobovéhopatetismu; empirie tu sloužíjako
iniciativní moment ke koncepčnímuuvažovánía téžjako zdroj možnéhonového patosu.
Tak se to alespoň praví v anonymních tezích (,autorybyli J. Vohryzek a M. Ěervenka)
s titulem K úvazea k polemice v prvním čísleposledníhoročníkuKvětna l959.J
I v těchto programových vyhlášeníchje mimo pochybnost postavena marxistická orientace většiny spolupracovníků'Staése přihlďuje i k podnětůmXI. sjezdu KSČ a nezdá se,
že by to byl jen povinný dobový rituál' Jinak se všakjejí úvahy nesou směrem k vnitřním
otrízkám umění,jako je odmítnutípojímatjeho pravdivost jako totožnostse skulečností,
zdůrazněnístylizace a deformace jako tvárných prosředků nebo poukaz na rozdfl mezi
možnostmi společnosti a jejich reálným naplněním, což je ,,iniciativní složkou dalšího
vývoje... Přesto i tento program vyvolal ostrou negativní a pro dnešníhočtenáře již stěží
pochopitelnou reakci politických kruhůa i on byl označenjako jeden z pďnětů pro zastavení Května.
Vedle programových úvahje ovšemv čísletakébeletrie. Pokusím sejípoužítjako vzorek
tvůrčích
snah generace.Spolu s povídkou A. Lustigajsou tu veršeK' Šiktance,M. Červenky,
M. Holuba, V' Dvořáčkové,M. Floriana a dalšÍch.Šiktancevokuje drama noci, v němžbdící
sleduje film složený ze střípkůjeho dosavadního života, červenka připomíná upálení
chlapce, zrozenéhocísďským řezem, sťedověkou inkvizicí, Holub má tam báseň o astro.
nautech naplněnou vírou, že pohnou ekliptikou.a budou rozsuzovat hvězdy' a|e Ťs,také
nastolí lidštějšívztahy (,Jeknete lže / tomu, kdo lže,/ a řeknete pravdě pravda / a soudruh
soudruhu..) a téžslavné veršeo smrti Archimeda z rukou kaprála, který zaujď učencovo
místo:

l)

2\
3)

Pochyby o programu,Květen 2, |956157,stt' 29.30.
Náš všednídenje pevnina,Kvěien 2, |956157,srr. |.2.
Květen 4, l959' str' 1.3.
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takovou naději mají spíše.Mez
Že je to protiklad příznačnýp
iluzemi areá|ným viděním svě
mená to automaticky, že mu
kritický odstup vyvěrá Ziegac
Nicméně nepochybně platí,
veškerou aktivitu autorůKvětn
rasové,sociálníi existenciální
přesvědčenímo pozitivních peI
vnímáním jevů, kterétyto pers
světa' Je to současněnapětídyr
účelovákritičnost- ale mnoho
Situace vytvářená oběma tět
literatury a v tomto smyslu je I
rozpor byl stále ještěs to působ
hodnocení odtrhnout jedno oc
negativistickou stránku Květn
dobovým ideovým schématů
věci a vede k falešným závěril
svou vývojovou roli rozrušová
padesátých let a zároveň v řad
zá|ežitost mono grafických anď
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<vnitřním
lutečností,
lzdílmezi
u dalšÍho
,e jiŽ
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V Syrakusách teď
velí škole filozofrr,
druhétisíciletí
sedína halapartně
a píše:
ráz ďva
ráz ďva
ráz dya
Dvořáčková tu otiskla veršeo pradlenách klečícíchu vody:
Voní po řebříčku'po bouřkách a mléku'
Žíiikazdou vlnu, její zdvih i pád.
\čdí' žeje třeba vyprat všeckušpínu
a pak zklečevstít.
Je to vesměs tzv. společenskápoezie a ve většiněveršůse zjevuje kritický osten,ale nejsou
pouhoupublicistickou polemikou.Alespoň některénesouv sobě tvůrčípotenciál,
kteý tuto
konkétnídobovou reakci přetavuje v obecněji platnou výpověď přesahujícípouhou aktuálnost.Jedny více,druhéméně.Holubova báseň Astronauti svou vírou v modernívědecký
scientismusvyvolaný udivujícímikosmickými výboji můžese z odstupu časujevit jako
naivnízvláště tím'jak spojuje vědeckéobjevy s pronrěnoucharakterulidí, a pravděpodobně
užnikdy nevyvolá svou novou aktualizaci. Naproti tomu veršeo Archimedovi jako o kon.
fliktu přímočarého
myšleníse složitostísvěta nebo primitivní moci s bezmocným věděním
takovou naději mají spíše.Mezi oběma Holubovými básněmi je napětía odvážímse tvrdit,
žeje to protiklad příznačnýpro celou tehdejšípoezii básníkůKvětna, a to jednak mezi
iluzemi a reálným viděním světa a jednak mezi aktuální a nadčasovourovinou dfla. Neznamená to automaticky, že marxistické přesvědčeníje pouze dodavatelem i|uzí, zatímco
kitický ďstup vyvěrá Z negacemarxismu.
Nicméně nepochybně p|atí, že toto napétív té nejobecnějšírovině skýtá rámec pro
veškerouaktivitu autorůKvětna. Tak jako KaÍkovy reflexe vzeš|yz drtivé izolace etnické,
rasové,sociální i existenciální,specifickévidění světa generaceKvětna vzešloz napětÍmezi
přesvědčenímo pozitivních perspektivách socialistické orientace společnostia intenzívním
vnímánímjevů' kterétyto perspektivy zastírají,ne-li přímo anulují, mezi vírou a realitou
světa.Je to současněnapětídynamické:s časemubývá víry a zmnoŽujese - naštěstí
nikoli
účelovákritičnost- ale mnohostrannostv pojetíreality'
Situace vytviťená oběma těmito složkami patří právě jen tétoetapě vývoje poúnorové
literaturya v tomto smyslu;e táte užjindy neopakovatelná,a co je zvlášédůležité:
tento
rozpor byl stále ještěs to působitjako stimul tvorby generace.Chtít v zájmu aktualizujícího
hodnoceníodtrhnoutjedno od druhéhonebo klást proti sobě, tj. sledovat jen kriticky
negativistickou stránku Května nebo naopak hromadit jen doklady o jeho poplatnosti
dobovým ideovým schématůma iluzívním představám, je ahistoricky účelové,
není právo
věci a vede k falešným závěrům. ostatně jen v tétocelistvosti mohla tato generace sehrát
svou vývojovou roli rozrušovánía transformováníoficiální literiírnínormy nastolenézkraje
padesátýchlet a zároveň v řadě prací mffit k hodnotám trvalejším.Jejich zkoumání užje
záležitostmonografický ch ana|ýz jednotlivých individualit generace.
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Nakonec tuto ambivalentnost Května s krutou a řekl bych až s cynickou ironií symbolizuje jeho zánik po celostátníkonferenci Svazu čs' spisovatelův březnu 1959. Nejprve
v dubnovém čtwtémčíslese objevuje sebekritika vedoucího redaktora J. Šotolyaa pak
k červnovémušestémučísluje přiložen leláček sdělující,Že z rozhodnuí ÚV sČss timto
číslem Květen uzavírá svou existenci, neboé,,novéúkoly, které si lytyčuje literatura'
vyŽadují i nových časopiseckých nástrojů,kteréjim budou účinněnapomáhat...Tak na
spríleni šti Novélro života a Květn a zap|ápo|a| Pl amen.
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JiříRombousek

1sstímto
literatura,
". Tak na

všednihodne
o iednom molivubósníků
''motivu čistéhoprádla.. (de skutečněo básně s motivem praní prádla, proto volím
f)
-toto označenímísto
v poezii autorůsdruobecnějšího,,motiv
čistoty..,,,očisty..atp.)
ženýchkolem časopisuKvěten jsem poprvé uvažoval v roce 1981; v přednášce Pro.měny
jazyka,'.jsem
básnickéhostylu II, zařazenédo cyklu večerůpražskéhoIkuhu přátel českého
hovořil mj. o básních Josefa Bruknera, Miroslava Holuba, Miroslava Červenky a Vlasty
Dvořáčkovéa polemizoval s Blahynkoým hodnocením,,poezievšedníhodne..ve Slovníku
literárních směrůa skupin (1977) a v monogrďii o Miroslavu Florianovi. (1980)'
Necháme-li sfranoubásnickou tvorbu pro děti,je Brukner poetaunius libri, ale jeho jediná
sbírka Mďá abeceda (1958) se porozuměním pro každodennístarosti obyčejných lidí'
odporem k fráaím a falešnémupatosu i úctyhodným kulturním zázemím v dobrém slova
smyslu výrazně liší.od valné většiny poúnorovébrásnicképrodukce. Byla sice dobovou
kritikou přijata celkem vlídně, ale v úvahách o novodobépoezii vystupuje jako celek jen
zřídka,ajiž proto |zeÍíci,že dodnes není náležitě doceněna.
Charakteristiku Bruknerovy poezie jsem za7oŽi|na srovnáníveršůMalé abecedy s poezií
let stalinismu - postavil jsem vedle sebe úryvek z poémy Stanislava Neumanna' Píseň
o liísce a nenávisti (1952), dnes právem zapomenuté,a Bruknerovu báseň Soukolí světa;
Bruknerůvlyrický hrdina, dívajícíse na Prahu z Petřínskérozhledny a zděšenýpředstavou
možnébudoucí války, je antipodem Neumannova obra, jenž stojínad pražskými střechami
,yéŽatěrozkročený..a hrdě pohlížína svou ,,kouřící,kypící,kvetoucí zemi,,.

r)

Náplň přednáškovýchvečeruKPČJ tvořila v sedmdesátýcha osmdesátýchletec}rtéměřrovným dílem témata
lingvistická, popř. stylistickri a literárněvědná.Stojí za zaznamenání,Že v KPCJ neplatila dobová tabu . ani
personální,ani obsahová.Byla to zejménazásluhapředsedyKruhu prof. dr. V. Šmilauera'ale i dďšíchčlenůjeho
vedení'jakobyli ing. K. Eckert, prof. dr. J' V. Bečkaaj. V-Kruhu přednášelia vjeho sbornícíchpublikovali četní
v době normďizace perzekvovaníodborníci,např. J. B. Capek, M. Drozda, J. Honzft, M. otruba, J. Pechar, A.
Přidal'
A. Stich a H. Žantovská.
V přednášce(Proměnybásnickéhostylu Il)jsem se zabývalmladšímibásnfty z období1945-1968.Texty většiny
interpretovanýchbásníměli účastníci
přednáškyk dispozici v cyklostylovanépodobě.VizZptávy KPCJ'Praha
l98l str.64-76.
protože-jak napsď v listu na rozloučéiiou
Stanislav Neumann(1927.1970)spáchalv září roku 1970sebevraždu,
- nemohl žítbeze strany,ani se stranou,která vládne totalitnímimetodami,zakazuje mladým lidem studovata
vylučujeze svých řad poctivékomunisty. Vyčítalsi, Že nezerrře|jtž najďe 1945 se svými druhy z odbojové
skupiny Předvoj (byl s nimi vězněn v Terezíně'hromadnépopravě,k níždošlo2. května 1945' však unikl). Citace z Neumannova posledníhodopisu nejsou doslovné,jde o ústněsdělenésvědectvíautorovýchpřátel.
Neumann byl na pďátku padesátýchlet zcela nekriticky přeceňována zúrnován poctami (vystffzlivěníze snu
o vlastní velikosti bylo moŽná jednou z příčinjeho dobrovolnéhoodchďu Ze světa), ďe několik málo jeho
kátlcých básníz poúnorové
doby patrněpřecejen přežije,poněvadžjsou upffmnýmsvědectvímtehdejšínaivní
víry mladých lidí v socialismusjako spásu lidstva.

l8
K našemudnešnímutérrratuse vztahuje druhá Bruknerova báseň ze sbírky Mďá abeceda'
Óda na sušeníprádla, poprvéotištěnáv roce 1956 v sousedstvíHolubova člrínkuNáš všední

den je pevninuo. Podobnějako např. Pablo Neruda a Jří Kolář využíváBrukner ,yznešené.,
formy ódy k traktovánítématuZe sférykaždodenníhoživota.Všedníživotprostých obyvatel
města (de o takřka progrÍrmovoubáseň skupiny Května!) tu ,,opěvuje..básník pociéující
bytostnou spřízněnosts těmito lidmi, ale stojícímimo ně avzďávajícíjim ,,zvenčÍ.hold
(,,Kdo jednou napíšesonáty bflení/ tak' ažby srdce muselo zap|át?/l (',.) Kdopak vzdáďíky
jež dýchají týdenní
těm rukám v mydlinách? / Těm vlasům,kterédo čelaspadnou,/ ústům,
by
asi - jako to činí
hospodyně
ŽÁdná
neuvadnou.).
mužům
svým
pot a prach, l apřece
Brukner - nenazvďa prádlo,,praporemvšedníchŽivotů..,,,plamenemz|átky..,,ylajkovím
kuchyní.., ,,stolistou knihou, v blankytrr zhlídlou.., ,,chudobkou na březích velkých měst..,
jsem
,,bílouholubicÍ.či ,,signálem na městských majácích...Bruknerův glorifikujícípohled
konfrontoval s Blatného obrazem všedníhoživota Brna ve sbírce Tento večer (v básni
Nedělní odpoledne). Blatný je mnohem autentičtějiprofánní (cituje např' argotickédiďogy
z předměstských hospod) a takéchmurnějšínežBrukner či tehdejšíHolub - v jeho tvorbě
rezonuje existenciální úzkost z nevypočitatelnostitoho, co člověka obklopuje. Jiná je
i forma jeho básní (prozaizace, většinouneýmovaný volný veršatp.).Chalupeckým a Ko.
liířem zprostředkovaný vliv moderníamericképoezie na program i básnickou praxi válečné
Skupiny 42 se tu spojil s Blatného vlastním ývojem směřujícímk předmětnémuvidění
a deromantizaci vztahu ke skutečnosti,jak se o tom Blatný zmiňuje v dopisech adresovaných Jiffmu ortenovi.
Vraémese všakk Bruknerově Ódě na sušeníprádla. Podstatnéje, ževýznamový potenciál
tétobásně se nevyčerpává tím, co sděluje její titul. Motiv čistéhoprádla má nepochybně
i symbolický ekvivalent - je oslavou čistéhosvědomí a mravní ryzosti prostých lidí a předevšímnávratu k tétočistotěpojejí dočasnéztrátě.
Dokladem toho, že uvedený motiv básnfty Května mimořádně přitahoval, je i báseň
Vlasty Dvořáčkové Pradleny ze sbírky Jen galerie (1959)' rovněž oslavující prastarou
činnostpraníprádla. obraz praníDvořáčková archaizuje . píšeo pranív řece a řekaje v její
básni jakýmsi partnerem čipatronem pradlen, které,,žijíkaždouvlnu, její zdvih i pád.., učí
se od řeky ,,ďi nemhouřit.. a díky tomu, že bydlí u vody, rodí ,,nebojácnéděti... Třísloká
báseň má písňový charakter, prostému tématu odpovídá i prostý rytrnus a jednoduchá
zvuková výstavba (trochej, žádnépřesahy). Ve všech řech čtyřveršových strofách se
opakuje třetí verš ,'Yédí,Žeje třeba vyprat všecku špínu...Symbolický charakter básně je
ještě výraznější než u Bruknera. Motiv prvního verše ,,Klečí na kolenou.. se vrací ve
zkrácenémveršiposledním,kteý má na rozdíl od trochejskéhorytmu celébásně vzestupný
charakter s oxytonem na konci a tvoří pointu celékrátkébásně:
\čdí, žeje řeba vyprat všecku špínu
a pak zkleče vstiít.

Do ťetice je tu dvojdílná, vj
z kníŽky Hra na hvězdy, která
v roce |962' Červenkůvobraz 1
monumentálně pojednanými pt
nahnutií s košem prádla / promi
vodu / saje..).V obou částechbá
řeku k moři / Komu? Zemskét
pradleny (,,řev turbín hukot n
přesahujícím pouhý snímekvše
žen závěrečnými verši obou čá
lhali mýdlo ýní l zítra začne
o čistévodě vtékajícído šlápoti
zkleče u V' Dvořáčkovéje u
a naroynává | užji bolí v lďíŽi..
V brásniMiloše Macourka Ne
očím (1958) má niíšmotiv jin
a niímahou havíře ..v blikavén
vůbec:

Naslouchi
která prali
a slyše|jsr
A naslouc
která oko1
ztracenan

Práce přinášejícíkonkétní pl
na stupínku / a chtěl zpívaÍchv
nic / vůbecnic jsem neslyšel/ r
oslava práce spojená s protes
všedníhodne.. a Macourek - ač
básni i v celé svéprévertovskét
o obecnou tendenci poezie (a r
první poloviny padesáých let,
Května četnídalší autoÍl,Záva
písňovými texty, Kďnar sbírko
dera knížkou Monology. Všedn
vrátit do literatury životníprav
známo, mělo tehdejšísměřován
se z pout stalinismu, např. v pol
Nďi sondu do motivického aI
(mohli bychom se zmínit např. c
,,stavět města, l prát práď|o, / n
s motivem bflébarvy, jako je Bí
5)

4)

Květen2. 195ó/57.str. l-2.

Kroměčetnýchpřekladůpffmon
vztahůbyl ,,sbomíknrladépoezit
a SSSR.. Hlubšínežsmrt(1958)
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Do řetice je tu dvojdílná, výrazověúsporná báseň Miroslava Červenky Pradlena I a II
zknížky Hra na hvězdy, která vyšla již v době ďoznÍváníprogramu poezie všedníhodne,
v roce |962. Červenkůvobraz pradleny (stojícítakéna břehu řeky) jako by byl inspirován
monumentálně pojednanými postavami pradlen a myček malíře Rudolfa Kremličky (,Jde
nahnutá s košem prádla / promáčenásukně viaje l l za ní velká bosá stopa / z b|áta / čistou
vodu / saje..)'V obou částechbásně se opakuje nadsázka(azároveň paradox) ,,Pomáhá hnát
řeku kmoři / Komu? Zenrskétíži,,,kteráspolu s vedlejšímmotivem vřavy světa zazády
pradleny (,,řev turbín hukot mlýnů..)obraz pradleny mytizuje a posouvá k významům
přesahujícímpouhý snímek všedníženskéčinnosti'Tento ýznamový přesah je pak podtrŽen závěrečnými verši obou částíbásně. V prvníje to dvojverší''Chtělijsme se zrazova|i
lhali mýdlo ýní l zíttazačnemznovu v čistémpovlečení..,
ve druhéjiž citovaná strofa
o čistévodě vtékajícído šlápotženy,která se s košemprádla vrací od řeky. obdobou vztyku
zk|ečeu V' Dvořáčkovéje u Červenky motiv napřímení(opakujícíse verš ,,Shýbá se
a narovnávál uŽ1ibo|í v kříži..).
V básni Miloše Macourka Nas|ouchaljsem písni Ženyze sbírkyČlověk by nevěřil svým
očím(1958) má náš motiv jiný smysl i vyústění.Práce pradleny spolu s prací na poli
a námahou havíře ,y blikavém šeru štoly..reprezentujesmysluplnou a užitečnoupráci
vůbec:
Naslouchaljsem písniženy,
která prala prádlo ztracena v piíře a slyšeljsem chválu čistoty'
A naslouchaljsem písnijiné Ženy'
která okopávala řepu
zttacenamezi zelenými listy...
Práce přinášejícíkonkrétníplodyje postavenaproti činnostičlověka,kteý ,,stálvysoko
nastupínku/ a chtěl zpívatchválu lidu / napínalkrk a široceotvíralústa/ ale neslyšeljsem
nic/ vůbecnic jsem neslyšel/ neboéjeho hlas zanikal v písníchl jim1žduněla ce|á země,,'
Os|avapráce spojená s protestem proti planémuoslavování.je typické téma ,,básnftů
všedního
dne.. a Macourek - ačkolinebyl členemskupiny kolem časopisuKvěten - v této
básnii v celé svéprévertovskésbírceprogram Května autenticky ztělesňuje. Š1otu ostatně
oobecnoutendenci poezie (a nejen poezie), o všeobecnýboj proti frázÍma nabubřelosti
prvnípoloviny padesátýchlet, v němž se . jako jejich spojenci - přidružili k básníkům
Května četnídalšíautoři, Závada svým Polním kvítím, Suchý, Jakoubek a Pavel Kopta
písňovýmitexty, Kainar sbírkou Lazar a píseň,Aškena'y Če.ou bedýnkou a Milan KunderaknížkouMonology. Všednímotivy byly tehdy viastnějedinou ,,legální..možnostijak
vrátitdo literatury životnípravdu a nepřekročitpřitom mantinely dobovécenzury. A jak
známo,mělo tehdejšísměřovánínašípoezie paralely i v jiných literaturáchvymaňujících
seZ poutstalinismu,např. v polskémturpismu,v tvorbě J. Jevtušenka,B' Sluckéhoaj.)
Našisondudo motivickéhoarzenálu poezie všedníhodne by bylo možnodále rozšiřovat
(mohlibychom se zmínit např. o Holubově biásniAnatomie domu ze sbírky Slabikríř s verši
,,stavětměSta,/prátprád|o,/milovat,/nenávidět,/soudit/arozumět..,neboobásních
smotivembflébarvy,jakoje Bflý květ Janý Štroblové
aj.),ate nenítotřeba.Doklady, které
5) Kromě četnýchpřekladůpřímona stránkáchčasopisupokusemo demonstracia formovánítěchtomezinárodních
vztahůbyl ,,sbomíkmladépoezieBulharska,Československa'
Jugoslávie,Maďarska,NDR, Polska,Rumunska
a SSSR..Hlubšínežsmrt(l958). UspořádaliM. Florian,K. Šiktanc
doslov M. Červenka.
a J' Šotola,
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jsme uvedli, jsou dostatečnýmpodkladem pro zjištění'že v danémsouboru textůexistuje
výrazná množinabásnípoukazujícíchk symbolickému významu ,,mravníočisty..a ,,návratu
k etické čistotě...(Ten, komu je proti mysli hovořit v souvislosti s poetikou Května o symbolech, můžestejně dobře pokládat ony básně o praní prádla za a|egoie s nepffmým
významem mravní čistoty.)
Básně J. Bruknera, V. Dvořáčkovéa M. Červenky,o nichžjsme se zmínili, jsou pozoruhodnéprávě svým ,,druhýmplánem.., symbolickou (a přitom skrytou, explicitně neodhďenou) rovinou, která přesahuje plochou žánrovostčetnýchvtíravě bodrých básní o dětech,
o práci dělníkůa řemeslníkůa o krásách Prahy či přírody,jaké tehdy houfně psali starší
i mladí brísnícivčetně autorůKvětna. Tento druh básní, který se co do estetickéúrovně
i tematiky příliš nelišil od veršůpublikovaných autory různéhověku a brísnickéhorodokmenu po roce 1953, v období ,'kytičkového..a milostnéhosentimentďismu' ještě ýrazně
převládal v prvním ročnftu Května.
Nepochybné je, žeu oněch ,,básnío čistotě..nešloo kalkulaci s módním tématenr(módním především v souvislosti s tím, co pňnesl XX. sjezd KssS)' o chladný propočet ve
smyslu Werichova vtipu ,,Napišteto, to je blbý' to se bude líbiť..Na to byli tito mladíbásníci,
odchovaníještěmasarykovskou demokracií a školami prvnírepubliky, vnitřně příliš opravdoví a pocúví.Vím samozřejmě, co lze proti tomuto soudu namítnout,diskuse o,,pozdním
prozření., ignorování bezpráví padesátých let atd. by nás však zavedla příliš daleko od
našehotématu.Normalizačnídvacetiletí ostatně charakter většiny těchto básnftů prověřilo
dostatečnědůkladně.6
Spíšenežo vědomý kalkul tu běžío niternou potřebu vyrovnat se s vlastním svědomím,
reagujícímna moriílníselhánímladých vprvnípoloviněpadesátých let. Při sledování geneze
těchto básní ajejich interpretacilze s prospěchem využítpoznatkůz psychoanalýzy. Proces
tvorby můžebýt z tohoto zornéhoúhlu vyloženjako autopsychoana|ýza,přičemžpreferovanémotivy (popř. syžety,volba charakterůpostav atd.)jsou vnějšímanifestací traumatizujícíchzá!žitkt,vytěsněných do podvědomí. Verše o praní prádla tedy tematizují Účitky
svědomí vyvolané pocitem nepffmé spoluviny na Kivdách poúnorovédoby a textová
konkretizace básnických projevůvzniklých touto Eansformací ony pocity viny oslabuje či
likviduje. Je to do jisté míry obdoba rozmluvy s psychoanalytikem, která odhďuje a tím
zár ov eřl,,odbourává.. zdroje úzkostnéneurózy.
Nabízí se tu srovniínís tvorbou Jiřího ortena: .létavrílek a společenskýchkrtzí vžďy
aktualizují myšlenku individuální odpovědnosti člověka za svět a u ortena je právě motiv
čistotyjedním z klíčůk celéjeho tvorbě. ,Na tomto místězastav se ty čistý,..čtemehned na
první stránce Čítankyjaro' obdobně - řebaže jde o případ z jiné oblasti - lze připomenout
Bedniířůvesej Slovo k mladým s postulátem ,,bezprogramovosti..,jež měla nahradit zdiskreditovanéprogamy minulosti, a projektem ,,nahéhočlověka..,kteý se ke svým jistotám
dopracovává odmítnutímvšech hotových pravd, hesel a ideologií. Teprve tento ,,nahý
člověk..,,,očištěný..
a|živé,můžezačítbudovat
od nánosuvšeho,co se ukrízďojako falešné
nový humanismus' Naznačenéspojitosti mezi básníky Května a básnfty Jarníhoalmanachu
básnickéhonarok 1940 potvrzují,žeo autorech,,poezievšedníhodne..lze právem hovoňt
jako o mladšívlně existencialistickégeneraceortenovy.,
6)
7)

generace..)jsemse zmínil ve svémogavskémpffspěvku zr,|991. Viz Kdoje kdo
o výjimkách (,,dezertérech
v ortenově seneraci.in: K českéliteratuře 1945-1948.GUIDE a UCSL AV. Bmo 1992.str' 25-38.
V padesátýcňletechse tvrdilo. žeje zbytďné a nesprávné
mluvit v úvahácho umění.'epochysocialismu..o
generačníchrozdílech'
protožemladíi staršíumělcimajÍstejné
K zásluhám
cílei cestuvedoucíkjejich dosažení.
časopisuKvěten ajeho autorskédružinypatřífakt' žepojmy ''umělecká generace..a ,,uměleckáskupina..znovu
získaly domovsképrávo v současné
literďuře i výtvamémumění"Na ll.sjezdu československýchspisovatelů

Jejími příslušníkyjsou všic
dospívající,ale světjiž plně v
mezi Květnem a družinouJiř
byl přítel Jiřího ortena, Zdeň.
přispíval i dalšíčlenpoválďr
Holub ve sborníku ohnice de
Lákavé by bylo zmínitse i
se sledovat pojetí motiw špír
za vá|ky a v první poviálďné
jeho básních najdeme obraz
Kainara, Ivana Blatnéhoa Jiří
a osudy, polarita ošklivosti t
Hrabala (Pffliš hlučná samo
(Katyně) a Ivana Klímy Qásl
Května k nastupujícíliterrírn
,,generacičistýchrukou..- vš

v dubnu 1956 hovořili o těcht
generačním
problémemzabýv
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jsou všichni,kdo prožili válečnálétaužna prahu dospělostinebojako
Jejímipříslušníky
dospívající,
ale světjiž plně vnímající
mladílidé.Bylo tu ostatněi cosi jako personiílní
unie
mezi Květnem a družinou Jiřího ortena či Kamila Bednáře: prvním šéfredaktoremKvětna
byl přítelJiřího ortena,Zdeňka Urbánka a Ivana BlatnéhoBohuslav Březovshý, do Května
přispívali dalšíčlenpoválečnéskupiny ohnice Ivan Diviš a protagonistaKvětna Miroslav
Holub ve sborníkuohnice debutoval.
Lákavé by bylo zmínit se i o rubu motivu čistotyu autorůortenovy generace,tj. pokusit
se sledovat pojetí motivů špínya ošklivosti v tvorbě spisovatelůvstoupivšíchdo literatury
zaváLky a v první poválečnédekádě' Muselo by tu zaznítnapř. jméno ZÁeřtka Rotrekla (v
jeho básních najdeme obraz světa jako obrovského smetištěa skladiště odpadků)' Josefa
Kainara, Ivana Blatnéhoa Jiřího Kolríře (Kainarovy první dvě sbÍrkyPříběhy a menšíbásně
a osudy, polarita ošklivosti a krásy v poetice Skupiny 42 aj.),z prozaikůpak Bohumila
Hrabala (Příliš hlučná samota),Josefa Škvoreckého(Legenda EmÓke), Pavla Kohouta
(Katyně) a Ivana Klímy (Láska a smetí).Toto téma- a stejně tak i úvahao vztahu skupiny
Května k nastupujícíliteriírnígeneraci,jejížpffslušníciněkdy svépokolení označova|iza
,,generacičistýchrukou.. . však uŽ překračujerámec našehopříspěvku'

ivědomím,
ánígeneze
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hďuje a tím
r krizí vždy
právěmotiv
lme hnedna
rřipomenout
rhraditzdisým jistotám
tento ,,nahý
ačítbudovat
l almanachu
vem hovořit

Viz Kdo je kdo
-38.
y socialismu"o
ení.K zásluhám
skupinď.znovu
ých spisovatelů

v dubnu 1956 hovořili o těchto otázkách K. Šiktarrc,J. Šotolaa M. Červenkaa ve třetímrďníku Května se
Květen 3, |95,7l58, č.9-|2.
generačním
problémemzabývalaredakční
anketaGeneracenebo ,,generace..?,
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V|odimÍrPopoušek

Existenciólnífenomén
v fuorběspisovo|elů
kolemčosopisuKvěten
roce l949 bylo v novémČeskos|ovenskuoficirílněskoncováno s existencialismem'
l,
vyšlu Lukácsova kniha Existencialismusčimarxismus v nížautorsvou specifickou
rétorikouodsuzuje,či alespoň ironií stíhávšechnyformy projevůexistenciálníhomyšlení,
dokazujejeho škodlivost ajen zdánlivou pokrokovost' Ve stejnémroce vyšel i román Jiřího
WeilaZivot s hvězdou,kterýpatffk nejosobitějším
existencialismu.Nadloudílůmčeského
ho se tento román stal poslední autorovou otištěnouprací. Mnozí umělci, kieří byli exponenty existenciálních pocitů v dílech vydaných během okupace, si už hledali jinou cestu
a k svému původnímuzdroji se příliš nehlásili (Březovský, Valja, Bednář). A knihy těch'
kteří specifické formy existenciality ve svém díle zachovali, nemohly být publikovány
(experimenty s formou deníku u Jřího Koláře a Jana Hanče).To vše v době, kdy v Paříži
vychází Le Temp modeme, romány Sartrovy,Camusovy, kdy Evropa objevuje s úžasem,
právě prostřednictvím těchto francouzských intelektuálů,Franze Kafku. Existencialismus
byl mďerní a takémódní, jak mu bylo vyčítánojeho četnýmikritiky. Ale tato zdán|ivá
módnost ijen zdánlivá povrchnostsloývalajakýsi obecně sdílenýpocit znejistění,kterýje
podstatoukaždéexistenciálníkoncepce.Podobnějako vlna expresionismupo prvnísvětové
válce se zájem o existencialismus zrodil z reakce na prožitékataklyzma, do popředí se tu
niíhle dostává to, co už tu jaksi latentněje přítomno. Když čtemeLukácsovu knihu, zarazí
nás,jakautor úporněusiluje o to, abyjeho protivník-existencialismus
byljasně konturovaný,
aby zkrátka tvořil zřetelný systóm; ten všakv tomto myšlenkovémproudu nikdy neexistoval,
Heideggerova
dokonce |ze říci, že existencialistébyli vždy programově protisystémoví.
ontologie, stejně jako Sartrova, vznikla z odporu k akademické filozofii vytvrířejícíjen
abstraktní nesrozumitelné systémy. Platí tedy známá věta Václava Černého,že ,,existencialismůje tolik, co existencialistů,'..
Jak jinak by bylo možnovedle sebe postavit Lva
Šesbvaa J. P. Sartra,Martina Heideggeraa Karla Jasperse'Neméněnápadnáje skutečnost,
kolik různých nově utviářenýchmýtů lze v tomto myšlenkovémprostoru nalézt.Existencialismus je za|oženspíšena symbolu, náznaku, metafoře nežna pojmech vytvářejících
systém.Lze teďy říci, žeto, co tento směr konstituuje, nejsou teze, a|e proŽitek. ProŽívání
nesamozřejmosti konkrétníhoindividuálního pobytu ve světěje komunikováno prostřednictvím symbolu či mýtu, aby tak mohl být tento pocit sdílen.I skutečnost,že anticipátory
tohoto směru |ze najít v Rusku (Šestov,Berdajev) stejně jako na Iberskémpoloostrově
(Unamuno,ortega y Gasett),svědčío existencijistéhoprincipu,kterýpůSobí
obecněa kteý
sejen na různýchmístechEvropy a v různémčasepostupněstrukturuje.Jeho podstatouje
ýv

l)
t\

Praha 1949.
První a druhý sešito existencialismu,Praha l992.
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strílezřetelnějšívědomí zcizenosti a nesrozumitelnosti světa, v němž je subjektu dríno
přebývat'
ZákJadnímfaktorem vědomí v souvislcsti s existencíje starost. Člověk má starost,jak
shledával už SÓren Kierkegaard, o svou potravu, musí dýchat, bojí se o život, protožežije
s vědomímvlastní limitovanosti. Tato limitovanost se v lidském Životě projevuje prostřednictvímsubjektivního vědomí času.Roztržka mezi člověkem a světem měla být v socialistickéliteratuře odstraněnaprostřednictvím projektu absolutníharmonie a nadčasovosti'Ve
jménu tohoto absolutního budoucího času byla potlačenaindividuální Starost o vlastní
limitovanost: šlo tedy o to, zbavit člověka subjektivního vědomí času.Nesamozřejmost
projelujícíse v jeho ,,zdea nyní..byla negovánave jménučasubudoucího'A protože'jak
pochopil užAugusÍin,budoucíčaspro člověkanikde nerrí,nikde se nesk4ývá,neboébudoucí,
. je- li zpřítomněno, zÍrácísvou identitu a přestává být budoucím,dostávala literatura tohoto
obdobítak častopodobu strnulémytické struktury bez časovéhoplynutí.
Lze si tedy položit otázku, zda existencialita, tedy vnímánínesamozřejmosti lidskéhobytí
vnímáníindividuální časovosti,danéosudovou limitovanostÍkaždéexistence, by|a z nové
poúnorovéliteratury nadobro odstraněna, nebo zda lze někde narazit na stopy těchto
fenoménů.
Jestližeponecháme Sffanouliteraturu exilovou a ineditní (Kolář' Hanč,Hostovský)' pak je možnéna tyto stopy narazit právě v časopisu Květen, byé se tu vyskytují
v mnohdy nesměléči poloskryté podobě' Ukazuje se, že neodstranitelná dominance časovéhotoku prokáza|a svou vládu i tam, kde zpočátku byla vůle být součástíoné uměle
vytvořenénadčasovéstruktury, která navozovala stav jakéhosi eschatologickéhovytržení
a pocit konce všehočasu.Denní uplývání,všednost,neustáléznicotňovánílibovolně segmentovaného
individuálního času,stáléa nijak neovlivnitelnéplynutído minulosti ukazuje
se být fenoménem neodstranitelným z vědomí subjektu' A jestliže subjekt vnímá toto
plynutíjakoněco zvláštního,nesrozumitelného,jestliže
sije vůbecuvědomuje,je nasnadě
i jeho otázka po smyslu vlastníhobytí uvnitř tohoto proudu. ono idylické splynutí s časem,
kteréproŽívali prvobytně pospolní lidé, zdá se být ve dvacátémstoletíužneuskutečnitelné.
Člověkuž se nedokáŽe vrátitdo svéhopředdějinnéhoobdobí'
Už na samémpočátku,v prvním ročníkučasopisuKvěten budeme sledovat to pronikání
individuálníhovědomí časua osobnílimitovanosti do struktury nadčasovéklauzury. Uvodníkprvního číslatohoto ročníkuzačínáslovy: ,Žtjeme v čase,jehož výjimečnost,drama.
tičnosta velikost nás strhujía cele naplňují,Žijeme v čase,kteý ne den ze dne, ale hodinu
za hodinou před nás stavínaléhavé otázky, kterési žádajíbezodkladnéodpovědi a řešení...'
Tady se zřetelně enrblematizuje zmiňovaná eschatologizujícíčasová struktura, v nížse
uplatňujízvláštnítemporální vztahy. Proklamuje se, že individuum je plně absorbováno
velikostíadramatičnostíjakéhosi
výjimečného
času"Neexistujezde běžnéplynutíčasových
modů,protožene den ze dne, ale hodinu za hodinoujsou před onen zmiňovaný kolektiv
stavěnyotÁzky,kteréŽádajíbezodkladnéřešení.Vše vyžaduje,aby člověk byl zde a nyní
přítomenv tomto výjimečnémdění; zdůrazňuje se trvání, a toto nvání pomiíhá na svět
jakémusiabsolutnímubodu všehosnažellí'Čas se tu téměřzastavil, se zatajeným dechem,
vjakémsimystickémodpočítávání,
očekáváse příchodnovéhověku.
V duchu tohoto úvodníkuse nese řada příspěvků,kterépak následují' Báseň Strahovský
vítrod Jany Štroblové(str. 19) vystihuje toto eschatologickévytržení:

3) Květen l, 1955/56,č.l,str. l

u
Stanuly v řadách' Jednajako druhá.
Na malou chvfli znehybněly tak.
Proběhl vír.
Vzduchem šlehla stuha.
Vyskočil plamen.
Hořel vlčímák.
Báseň, která je obrazem masovésportovníakce, můžebýt emblémemdoby právě v tom,
jak se trr zobrazuje mechanismus uvádění kolektiva v pohyb. Najdeme tu moment znehybnění (stanuly, znehybněly tak), i moment kolektivní identifikace (v řadách, jedna jako
druhá). Celé toto kolektivum v jakési mystické strnulosti očekáváznamení,kteréudá smysl
a směr novéhopohybu'
Na druhéstraně se tu však,a opět předevšímv otištěnépoezii, objevujínáznaky vybočení
z takovéhotokolektivního vědomí zvláštníhočasu,kteý neplyne' Jedním z prvních takových dokladů je báseň Večer v laboratoři Miroslava Holuba (str. 49). V řeči básnického
subjektu zřetelně zazníyá pocit nejistoty,jakési ohledávání vlastní pozice uvnitř nesamozřejmého světa:
Mezi buňkami, mezi jehlami,
mezi plameny,mezi psy,
mezi hvězdami,
tam, kde se probouzíte'
tam, kde chďíte spat,
kde to snad nikdy nebylo a není.
hledat
a na|ézat,
Lze tu ďetelně sledovat pokus básnickéhojá pňblížitse ontologickémutajemství,jehož
evidence je dána samotným tématembásně (httldání,zkoumání ve smyslu vědeckém).Celá
atrnosférabrísněevokujícípocit osamění(,yečer,když už všichni odešli..)'vřazuje vcelku
běžnéa účelověvyužitelnétémado širšíchvýznamových souvislostí.
Znovu je nutné upozornit na Ío, žr báseň je nesena atrnosférouvečera,protože tato
skutečnostjepro sledovánínašehoproblémudůležitá.Na straně 161 se objevuje báseň Karla
Šiktance,která se jmenuje Noc. Na straně ó7 zas najdeme úryvek z Friedovy básně Noční
rozhovor s plnicím perem a na straně 234 je Čer:venkovabáseň Říjnová noc. Do jasně
osvětleného prostoru eschatologického času,kteý emblematizují spíšesymboly svítríní,
světla v dáli (např.Kohout: Světlo, č.8,
ranníchčerviínků,
čijakéhosineidentifikovatelného
str.234) vstupuje náhle motiv noci. Všechny zmiňovanébásně nesoucív niízvu noc čivečer
mají ve svésémantickéstruktuře společnoupřítomnosttajemství,kteréstigmatizuje nejistotu biísnickéhosubjektu. Nevolá se tu po řešeníotrízek,ale otiízkyjsou spíševyslovovány.
Noc emblematizuje i samotu básnického subjektu a navozuje meditativní atmosférubásně.
Ve Friedově brásni(str. 67) se ještě subjekt tajemstvíbrání, ale identifikuje ho, jako něco
neustále dotírajícího:
Já vím:láká tě tma. Snad žemá inkoust?
Snad.
Láká nás oba dva:
pryčv černémasce jít
a pod záminkou slov
ten inkoust roz|éyatna papír,na sešit.

V Šiktancověbásni Noc (str.1
nejistotu vnímajícího
subjektu:

Až jsem st
takovéticl

Co kdyby I

Motiv výkřiku navozuje úzko
otázky - co kdyby. Takovou otáz
je reflektováno zatímnerealizov
subjektivníhočasového
vědomí

A hodiny s
a tichým k

Navozuje se tu dojem plynut
stejných slov v obou verších.Sr
padesátých let něčímnovým a n
Téma nočníhobdění se tu mi
s popisem nočníchvjemů,ale s.
vědomí bytí individua. V posled

Vím, budu
a přece vín

Poetika noci, tak typická pro r
existencialismu, tu narušujejedr
kou individuu jeho rozměry.To, l
i tvůrci časopisu.KdyŽ Jiří Šo
mladéhoperiodika,jmenujejak
cím perem.
On sám do časopisu,spolu s
časovéplynutíneníběžné.
Kde č
v raně socialistické literatuřem
souviselajen s překonanýmstar
bylajen přechodem kjakésiforn
kult kolem Julia Fučíka.)Pro ex
smrt je limitní hranicílidskéhot
Na straně235 najdemeŠotol
odchod nrladéhočlověkaze svět
blízkostísmrti, moment vytržen
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V Siktancověbásni Noc (str' 16l ) je noc uŽ skutečnýmzdrojemtajemství,kterézpůsobuje
nejistotuvnímajícfto subjektu:
AŽ jsem se bá|'..Takovéticho,napadlomě,
takovéticho bývá před bouří.
óo ta,uv přiŠla,
kdyby zakřičela'
do tmy''.
'nívěv tom,
entznehybjedna jako
éudá smysl
<yvybočení
.vníchtakobásnického
ritř nesamo-

iv{otivvýkřiku navozuje úz,kostnou
atmosféru,úzkostse odráŽíi ve způsobuformulace
otázk1,- co kdyby' Takovou otázkou bývá běžněvyjadřována obava,jejím prostřednictvím
je reÍ1ektováno
zatímnerealizovanénebezpečí.
V tétobásni se rovněŽsetkámes tematizací
subjektivního
vědomí:
časového
A hodiny se tichým krokem vzdalovaly
a tichým krokern Zasese vracely.
Navozuje se tu dojem plynutí umocněný ijistou monotónnostívznikajícíopakováním
je v tvorbě mladégenerace
ste.jných
slov v obou verších.Sub.iektivnícitpro uplývajícíčas
padesátýchlet něčímnovýrn a neobvyklýnr.
Témanočníhobdění se tu mění v něco existentněsignilikantního;nesetkámese tu jen
s popisemnočníchvjernů'a|e s jakýmsi komplexnímobrazem,který se podílípodstatněna
vědomíbytíindividua. V posledníohdvou veršíchstojí:
Vím, budu jcdrroucl'rtítnroŽnái zapomenout,
a přece yím,Že nczapomenu.

'mství,jehož
:ckém).
Celá
azujevcelku
protoŽetato
l báseňKarla
básněNoční
rc. Do jasně
boly svítání'
r Světlo,č.8,
l noc čivečer
atizujenejisryslovovány.
csférubásně.
to,jako něco

Poetikanoci, tak iypická pro romantistnus,kterýje rovněžjedním z inspiračníchzdrojů
existcncia|ismu,
tu narušujejednotu kolektivnílronrystickéhovytrŽenÍavrací svou specifikouindividuujehorozměry.To,Žeprávě zdc se objevujeněco novéhoa neobvyklého,věděli
i tvůrcičasopisu'KdyŽ Jiří Šotolav Přcdsjezdovémrozjímánť sumuje tvůrčíúspěchy
nrladého
periodika,jmenuje1ak Šiktancc'uu
báscňNoc, tak FriedůvNočnírozhovors plniclm perem.
on sám do časopisu,spolu s <Jalšími
tvůrci,přincsl témapodobně neobvyklétam, kde
plynutíneníběžnó'Kde časneplyne,tam se4eumírá,protomotiv smrti patňl rovněž
časo.'.ó
r, raně socialistickéliteratuře mezi tiše sdílená tabu' ZÁůrazňovalse vznik. rození. smrt
souviselajens překonanýrnstarýmřádem a v souvis|ostis ním byla heroizována' a|e í zde
byla.;enpřechodemk jakésiÍbrmčvěčného
Života'(Taktosignifikantníjenapříkladdobový
kult kolem Julia Fučíka.)Pro existencialisrnusje smrt naopak témavelmi typické,protože
snirt.jelimitní hranicílidskéhobytí,tedy člověkexistujícíse jí neustáledotýká.
Na straně235 najdcmeŠotolcrvu
báseň Parte,jejímŽtématemje sebevražda,dobrovolný
odchodnrladéhočlověkaze světa.I zdeje zřetelnéznejistěníbásnického
subjektudotčeného
blízk'ostí
smfti, moment vyLrŽeníz vlastníhouzavřenéhoprožívání:
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...očimalhostejnýmaměsto ohmatávámea náhle píchnemse o černýpapírna nároŽí.
V básni se objevuje řeč,ktcrá by bez rozpakůmohla být predikovánatřeba Mersaultovi,
kdyby se tu nemluvilo o lítosti:,,Jenám ho líto,protoŽei bez komety boŽíje č|ověkSynem
naděje...Tatonadějeneníshledávánaani v Bohu, ale aniv Žádnésebeobětibudoucnosti,jen
v obrazechodkazujícíchk přirozenémubytívěcí,hovoff se tu o lidskémštěstí,
ale i o tajemství Života, stejně jako tu můŽemeobjevit obraz naznačující
nesamozřejmostlidského
pobytuve světě:J,...aza našenehty,jimiŽ drŽímese země té''...
S motivem snrrtijako lilnitu existenceindividua se setkámei v básni JiříhoostašeJáještě
mnoho napíšiti básní (str. l l5), stejnějako v Holubových Příbězích(str. 208). V básni
Nedělní návštěva.která tvoří součásttohoto ma|éhocyklu' se tematizuje smrt pacienta
v nemocnici jako všedníudálost,kteráje tu všakbásnickým subjektemvyňata z všedních
souvislostí,aby nabyla síly symbolu obecnéholidskéhoosudu'Jakoby zpovzdátípozorovaný příběhnedělnínávštěvnicev nemocnici' která shledává,Že jejíblízkýje mrtev a vracíse
po nemocničnícestčzpět domůobtíŽenavráceným šatstvema dárky nyní jiŽ zbytečnými,
je zakončenaverši:
Neděle obrovskájak chrám'
Neděle drobnájako mince'
V jiné rovině je toto vnímáníanalogickéhov lidských osudech,projevujícíse jako účast
na příběhujinéhočlověka,zobrazenov básni Beznohý ze stejnéhocyk|u'
Toto pronikánínových motivůa tématnavracejíoích
subjektk autonomnímuvědomíčasu
jsme zatímpozorova|ivětšinoujen na poezii, protožetam se tato změna odrážínejpodstatněji; i v příspěvcíchnebeletristickéhotypr.rlze však najítstopy tóto proměny. Například
v proslovu předčasnězesnulóho básníkaLadislava Maršíčkaz roku l 936 (str.243) se volá
po ,,poznáníMáchy jako člověka..'Z hlediskaliterárnívědy jde sicc o požadavektěžko
realizovatelný a téměřabsurdní,ale lze tu rozunrětautorovětouze po přiblíŽeníse tragice
Máchova lidského úděiu zbavenéhokultovních naplavenin.I toto zdtrazňování obecně
|idských analogiív souvis|ostechroku l956 a časopisuKvěten mnohénaznačgie.
.,,
V prvnímročníkuje i článekCesta J. P. Sartra'v němŽ autor,EvŽen Drmola uvádízpět
do povědomí českýchčtenářůjednoho z nejvýraznějších
existencialistů.Autor využívá
Sartrova krátkodobéhokokctování s marxismem, aby lro zbavil cxistenciální minulosti
a vyzdvihl předevšímjeho schopnostpřinášetduchaplnousatiru' Nicméně uŽ skutečnost,
Že se tu některátémataSartrovýchexistenciálněladěnýchdramatvůbecpřipomínají,působí
v tehdejšíchsouvis|ostechnově'
je tedy úvodník,kterým se nadčasovástrnulost vyvolaná
Na počátkuprvního rrrčníku
upřenímk budoucímuobecnémuspasenínově otvírá;vjeho závěru na|eznemcvystoupení
o.
mladých básníků,v nichŽ se konstituujenový termín- poezie všedníhodne Tato znovuobjevená všednostsouvisípředevšíms pokusemvrátit do literaturysubjektivnívnímáníčasu,
vytrhnout se nadčasové'
eschatologickéstruktuře,postrádajícílidské rozměry. Toto znovuobjevenílidských liriritůnazýváme existentnímfenoménema soudíme,Že není čínrsi
jednodušeodstranitelným.ale naopak pnncipem hluboce zakořeněným v Životě člověka
dvacátóho století;zároveřl ie i součástí
obecnéhovědomíIidskéhobytí,součástí
, ieŽ miŽe
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být sdílenana základě analogie.Tt
znovu začínákonstituovat v česk(
pisu Květen, která tak, možnáješt
příslušníkůSkupiny 42 (J. Ko|ář,
vyjádň| v prvním ročníkuKvětnt
objevujíi tyto verše:

Ne, neodchá
sedmibolestn
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Víersau1tovi,
'ověksynem
jen
:ucnosti,
Llei o tajemcst lidského
staše
Jáještě
)8)' V básni
nrt pacienta
a z všedních
ilípozorovaev a vracíse
zbytečnými,

rcjako účast
vědomíčasu
í nejpodshr
y. Například
243)se volá
'davektěžko
]níse tragice
váníobecně
uie.
I uvádízpět
rtor využívá
ní minulosti
í skutečnost,
působí
rínají,
rst vyvolaná
e vystoupení
Itoznovuobnímání
času,
y. Toto znoe neníčímsi
votěčlověka
stí'ježmůže

být sdílenanazákladě ana|ogie.Toto nesmazatelnévědomí ontologickéhotajemstvíse tedy
znovuzačínákonstituovatv českéliteratuřeprostřednictvímčástispisovatelůkolem časopisu Květen, která tak, možnáještěne zcela vědomě,navazujena myšlenkovéexperimenty
příslušníků
Skupiny 42 (I' Kolář,I. Blatný, J. Hanč).Touhu po tomto tajemstvínejlépe
vyjádřil v prvním ročníkuKvětna Karel Šiktancbásní V těŽkéhodině (str. 303), kde se
objevujíi tyto verše:
Ne, neodcházej,noci má,
sedmibolestnánoci naše'
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JiříUrbonec

Rocionolitov poezii
MiroslovoCeruenkyo MiroslovoHolubo
luvíme-li o reakci na strnulá schémata.jaká by|a uplatňována v česképoezii ve
stalinskédobě začátkupadesátýchlet, pak je vhodnépro její charakteristikuuvést
soudobý'citát Z č|ánkuJozefa Bžocha Glosy k mladéčesképoezii, uveřejněnéhov třetínr
,:
ročníkučasopisuKvěten
,,Kdesi na začátkusnah mladé českégenerace byl protest;
nesouhiass uměním'kterévýhrůŽněnapínalosvéíalešné
bicepsy a z výškyvratkých tribun
přednáše|oVelkou Frázt,',
Člen;..redakčníratly časopisuKvěten by|i takébásníci Miroslav Červenkaa Miroslav
Červenkanarozenv roce 1932,
Holub. Ačkoliv je mezi nimi jistý věkový rozdíl(mlarlŠí
ř{olub 1923),přestoČervenkaknižnědebutovaldříve.PrvníČcrvcnkovakniha Po stopách
zítřkavyšlajiŽroku 1953'kdežtoHolubovaDenníslužbaaŽ v roce 1958.
v básníchse dočka|velké po.
Miroslav Holub pro nezvyklou racionalitu r"rplatňovanou
l
zornostijiŽ na konci padesátýchlct a Miros|av Čcrvenkav jednom č|ánkuv Květnu
všedního
povaŽovalJosefaBrukner.aa Holuba za básníky,kteříbyIinejvícezasaŽeni,,poezií
dne".
Leckdo se ovšembucleptát, pročkladu ncsporně racionálníhoHoluba vc-d|eCervenky,
o němž napsal Vladimír Karfík v nedávno vydanónr scluboruČervenkových básní Strojopisná trilogie., Že jeho osobnost,,svými kořeny tkví daleko před symbolisty až někde
v Máchovi... Nesouhlasíms tíIntokategorickýmtvrzenímKarfíkovýnr,ale na druhéstraně
nemínínrprohlašovat,žeČcrvenkaje stejnýracionalistajako Holub.
ostatně můževzniknoutotázka'co to vlastnějc racionalitav poezii.Je napříkladmimoJe podleŽirmunřádnémistrovstvíNezvalovo.s nímžtvořil ýmy, projevem.'raciona|itv..'1
je,spojováno
významovými
změpoezií
s
ta tvorba'kde opakování
skéhoracionalistickou
k
nezbytně
charakteristice
hudebního?Patří
nanri' na rozdíl od básriictvíemocionálního,
moderní racionalisticképoezic, že asimiluje vědecképoznatky a pouŽívá terminologie
teghnickéazrůzných oborůvědy, u Holuba právě t' medicíny.1
),
neuváděl u Holuba vůbec
KdyŽ lán Škamlasrovnával Žaryno a Miroslava Holuba
metafory:
termín,,racionalita..,
mluvil jen o tom, Že mu scházíverba|ismusa samoúčelnost
,,Povrchovo ozdobnó príznaky poetickej bižutérie,blýskavý obrazný balast' ktorý nemá
svoje prianrebezprostredné
spojenies vnútrom,povedal by som, s dušoubásně,sa z veršov
vytratil."
l)
2)
3)
4)
5)

Zšejmě bychom nenašli přesné
Svozil považujeHolubovu poezii
jeho básní určujeskutečnost,Že ty
uzavřeném niímětovémprostoru a
orientován k jednomu rysu'
Přesto budu podlejistých hledis
u Holuba a zčásÍltéžu Červenky.I
vedle sebe protiklad rozumu a srdc
tomu projevy citu' omezím se pou
u obou ďochází k jistémupředělu'
Nejprve si všimnu,koho oba básl
.
se obracejí k vnější skutečnosti.
především konkrétní věci, je to
tramvaj, milá, soudruzi. oslovuje
Jen výjimečně apostrofuje abstra
představuje věcný' dá se říci racion
v jeho konkrétnosti a věcnosti. Kc
ji nazývá,,žhavou..a,,konkrétní
9
V druhé sbírce To jsi ty, země
kritika, ctitele a Vltavu, ale je tu j
dokonce komunismus.Svou poe
naopak spíšev inklinaci k rozumt
Moje poetika: ,yzpínej se ve stříz
uzemněná a racionální - když oslo
logie: ,,A přec můj veršjak jiní za
Ponechávám Stranoubližšíchar
vírou někteých vrstev m|ádežez
ževlastně šlo o mýtus symbolismu
Nicméně musíme konstatovat,že
ostatně tato sbírkazahrnuje veršez
Květen. Ještětu oslor'rrjed|ažd1č
ské raketové techniky' spálená mě
ale jeho poezie se již odhmotňuje
a,,dobrou noc, hvězdy,jájspm un
K těmto duševnímpolohám zce
Pokud zůstanemejen u apostrof,
vnějšíhosvěta, kromě zdůvěrnělé

6)
7)
8)

e)
Květen 3, 1957-58.str.óó9.
Holub a Brukrrer,Květen 3, l 957/58'str' 60.5-ó09.
Československý
spisrlvatel,
Prahal992.
(v článkuHolub a Brukner,
povaŽujeČervenka
racioná|ní}ro
Právěpodletétottie Žil nunskúho
Holubaza biísníka
vtz oozn. 2).
Ve itati Slovo a čm 1K problémombásnickéhoslovníkai obrazuv Žáryho a Holubovýchzbierkách),v knize

l0)
1l)
12)
t3)
t4)
l5)

Cesta k poetickému,Bratislava l970
Vůle k intelektuálnípoezii (o básnit
Mladá fronta, Praha l953.
V básni Sovětským lidem.
Mladá fronta, Praha l95ó.
v básni Jak dítěhrajícísi před dome
Viz pozn. ó.
Mladá fronta.Praha.l 9ó0.
Báseň o tíze.
V básni Jak dítěv m|zena okně
Mladá fronta,Praha 1962'
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ubo
képoezii ve
ristiku uvést
.éhov třetím
byl protest;
rtkýchtribun
e a Miroslav
v roce 1932,
a Po stopách
<alvelképo: v Květnu "
:ziívšedního
le Červenky,
básníStroio;ty až někde
druhéstraně
řík|adrnimo.
colezlrTnunrovými zmčrarakteristice
terminologie
lolubavůbec
cstmetafory:
, ktorý nemá
ě,sa z veršov

Holuba Brukner,
rierkách),
v krrize

Zřejmě bychom nenašlipřesnévysvětlení,jak chápat ,.racionalitu..v poezii. Bohumil
Svozil povaŽujeHolubovu poezii předevšímza intelektuá|ní" a za jeden z hlavníchrysů
jehobásníurčujeskutečnost,
žetyto veršese většinouzdrŽujív přísněvymezeném,pevně
prostoru
námětovém
uzavřeném
a obraz člověkaje tu staženjakoby do jedinéhobodu' je
orientovánk jednomu rysu.
Přestobudu podle jistých hledisek zkoumatještědalšímožnosti,jak mluvit o racionalitě
u Holuba a zčástitéžu Červenky.Pro toto záHadní vymezení pojmu racionality budu klást
vedlesebeprotiklad rozumu a srdce,jinými slovy střízlivétraktovánískutečnostia naproti
tomuprojevy citu. Omezím se pouze na Holubovu a Červenkovupoezii do roku 1963,kdy
u oboudocházík jistémupředělu.
vokativu, nakolik
Nejprvesi všimnu,koho oba básnícioslovují,tedyjaká jménauŽívajíve
,
se obracejík vnější skutečnosti.V první sbírce Po stopách zíttka oslovuje Cervenka
předevšímkonkrétní věci, je to několikrát země, dále cestičky, harmonika, vlaštovky,
tramvaj,milá, soudruzi' oslovuje téžpřírodníjevy, jako jaro, povodeň, vítr,mlha, světlo'
Jen výjimečněapostrofuje abstrakta:radost, nadšení,záyral. Thkovýto poměr oslovení
představuje
věcný,dá se říci racioná|nípohled Červenkův
na vnějšísvět' který vidí a přijímá
v jeho konkrétnostia věcnosti. Kopeckoncůkdyž mluví o svélásce k osvoboditelům,sám
8
ji nazývá,,Žhavou..
a ,,konkrétní...
9
V druhésbírceTo jsi ty, země sice ještěněkolikrát znovu oslovuje zemi, dále lesy, lidi,
kitika, ctitele a Vltavu, ale je tu jiŽvíce obecnýchpojmů,jako život,osud, čas,láska, ba
dokoncekomunismus' Svou poezii nechápe jako návrat k Máchovi nebo k romantice,
naopakspíšev inklinaci k rozumovémupojetíživota,jak to vyjadřuje oslovenímv básni
Moje poetika:'yzpínej se ve střízlivékontuře,/ má štílrlásloko...Červenkovaobraznostje
uzemněnáa racionální- kdyŽ oslovuje komunismus.pak používápřímo zednickétermino."
logie:,'A přec můjveršjak jiní zednícil tě zďí a omítáa ztělesňuje...
PonechávámStranoubliŽšícharakteristikutěchto sbírek,ježjsou přílišsvázány s naivní
,',
vírouněkterýchvrstev mládeŽez padesátých|et,o níŽu ČervenkyBohumil Svozil říká
ževlastněšloo mýtus symbolismu,aktualizovanýsocialistickoueschatologickouideologií.
'.
se již Cervenkova poetika mění,
Nicméněmusímekonstatovat'žev dalšísbírceLljáky
ostatně
tatosbírkazahmuje veršez|et|956-1959, kdy básníkbyl vtažendo okuhu časopisu
z rozvoje sovětKvěten.Ještětu oslovuje dlaždičea revolrrcionáře,kdyžvyslovuje nadšení
skéraketovétechniky,spálená města a zřícenévěŽe,kdyŽ odmítávyzbrojováníNěmecka,
alejehopoeziesejižodhmotňuje,jakukazujeverš',tisícvěcí,mátího,tivisívpatách...,'
a,,dobrou
noc' hvězdy,jájsem unavenávoda...'*
K těmtoduševnímpolohám zcela směřoval ve sbírcečtvrtés názvem Hra na hvězdy.l5
Pokud zůstanemejen u apostrof, nenalezneme zde Žádnépffmé oslovení lidí nebo věcí
vnějšího
světa, kromě zdůvěrněléhovztahu k milé, kterou oslovuje téŽobrazně: ,,Ty můj

9l
/)
8)
9)
l0)
ll)
12)
13)
14)
15)

Cestak poetickému,
Bratislaval970, str. |03-122.
Vůlek intelektuální
poezii (o básnickétvorběMiroSlavaHoluba),Prahal971
Mladá fronta'Praha l953'
v básni Sovětskýmlidem'
Mladá fronta,Praha l95ó.
v básni Jakdítěhraiícísiořed domem.
"
Vizoozn.6.
Mlaáá fronta.Praha.l960.
Báseňo tíze.
v brásnilat aítěv mlze na okně.
Mladá fronta.Praha l962.
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'6
popálenýp|ameni... A|" Č",u"nkase nyníobracítakék sobě veršem:,,Blázínku,co jsi
,,
skrýval?.. ZaÍímcov prvních sbírkáchse jevil jako pevný budovatel šéastného
nového
světa,nynívyjadřuje skepsi:'.Na'řece vážnýchvď / tancujepěna duhová / praská to a šustí
.o
nemá to význam / a to jsem já... odklon od schematicképoetiky počátkupadesátýchlet
je u Červenkynyní vyjádřen téžpřevahou volnéhoveršebez interpunkce.
'"
Celkově méněapostrofje u Holuba. V prvnísbírceDennís|užba oslovuje budft, nosiče
uh|í.Einsteina, křeséan;l,
biskupa, generála.|azary v nemocnicích,korouhvičky,ve druhé
..
sbírceAchilles a Želva..,jen svatouJanu z Arcu' ve Slabikáři v jistémironickémpostoji
(de o pozadí elektronických počítačů)
pouze básníky:,,Spočítají
vám / všechnyty plátky
..
růží
l a dušenesmrtelné,
/ poetové...
V dalšísbírceJdi a otevři dveÍez3 uŽ neoslovuje věci a množstvílidí' jen přáte|eza
25
a soudruhy. Z,dáse,žetatopoezieje značněneosobní,
vychází zbásníkaajakoby na něm
ulpívá.Stejný pocit nadosobnostia nepřesahumáme i při čtenísbírkyKam tečekrev..o7Áe
neoslovuje už nikoho kolem sebe,je to poezie vztahově podobná chladným fotografiím
z výzkumnéholékařskéhoprostředí,jež knihu doprovázejí.Ale v časověsouběžnésbírce
Tak zvané srdce "' se Holub obrací na přátele, soudruhy,Hamleta a bytost, jiŽ rczývá
miláček.
Lze Ííci,Že zatímco Holubovy kontakty se světem jdou od širšíchvztahů až k jistému
osobnímu odpoutání,k jakési zasklenépozorovatelskéizo|aci, u Červenkyje to proces
téměř opačný'kdy od vnějškových,prázdrrýclra ve skutečnostineosobníchgest dospívá
k niternémusouzněnís lidskými osudy.
Hledejme nyní,zda jsou u obou básníkůnějaká výruznáepitetaspojenás citovým hnutím.
U Červenky ve sbírcePo stopách zítÍkajenejfrekventovanějšímpřívlastkem slovo radostný,
dále tu najdemešéastný,
pevný,posvěcený,prostý,
okouzlený,prudký,veliký, světlý,tančící,
zjasněný,naproti tomu jen u obrázku ze Žlyota HavlíčkaBorovskéhojsou přídavnájména
smutný,opuštěný,chladný.PrvníČervenkovasbírkai takto vyjadřuje v duchu tehdejší
doby
rozumný a nekomp|ikovanývzÍahke světu.V dalšísbírceTo jsi ty, země již neníplakátových charakteristikkolektivníradosti,ve vztahu k milé se používáepitet šéastný,
znavený,
nejistý' těšivý'něžný,udivený, vroucný,laskavý, marný, báz|ivý. SbírkaLijáky má velmi
málo epitet spjaýh s citovou charakteristikou.jen láska můŽebýt ,,ztřeštěná..
a v kapsách
má ,,touhypřespřílištěŽké*.lóRovněžve sbírceHra na hvězdyje vidětještěvětšístřízlivost,
epiteta vyjadřujícícit jsou ojedinělá a bolestně zhutnělá: ukřižovanéokouzlení,krvavá
touha.
Má takéHolub citově zabarvenáepiteta?Ve sbírceDenníslužbajsouto falešné
slzy světel,
příliš veliká bolest' bzučivésvědomí kuchyní,pučícíucho naděje, sladká oválná láska,
uštvané
sovy srdcí.Holubova epitetavztahujícíse k citu majíjistýironizujícía relativizující
podtext,v dalšísbírceAchilles a želvapokračujeve stejnémrázu: pracujícíduše,nitkový
l6)
t'7)
l8)
l9)
20)
2t)
22)
24)

,{\
26)
27)
28)

V básni Už sis mě označila.
V básni Básník.
V básni Pozdnívločkyse tříštío asfalt.
Ceskoslovenskýspisovatel,Prahal 958.
Mladá fronta,Praha l960.
Ceskoslovenskýspisovatel,Prahal9ó1.
V básni Elektronicképočítače.
Mladá fronta'Praha l96l.
V básni Vríha.
V básni Trefa.
Československýspisovatel,Praha l 9ó3.
Mladá fronta,Prúa l963.
V básni lxion.

veletok naděje, nahá harmon
ristika: pravá, rukodělná, ne:
hrobďíků a o biosyntézeneht
vztahujícíchse k citu, je zde 1
Tak zvané srdce a v ní Holut
oválné, svalnaté,pichlavé, z
ze|ená, naděje purpurová. Mlr
Výslovně zde říká o své po
racionalita Holubova ve sbírct
utrpení, přiměřené ulehčení,
v ý razem je nesnesitelná vibra
své galošepro vstup / do našt
zorovatelně, polehoučku/ a
i výkřik' / Thk tichý / tak tich5
Ačkoliv míra racionálního
v něčemsbližují.U Holubaje I
U obou však najdeme typy bár
má např. básně Napoleon, \
Goethe,,",nebo Vodník.Poled
něžokrskový vedoucíNSDA|
Hra na hvězdy, kde má básně h
u magnetofonu, Básník, Záme
Červenkai Holub byli ovliv
podle své přirozenosti' Setkali
sblíženís ,'poezií všedníhodn
dílčíúsekjsem se zde pokusil 1

2e)
30)
3l)
32)
55)

34)

V básni Cesta.
V brísniStudie k problémupoel
V básni Hostina.
Ve sbírceAchi|les a Želva.
Ve sbírceJdi a otevři dveře.
Ve sbírceTak zvanésrdce.
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je to proces
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a v kapsách
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veletoknaděje, nahá harmonie, sisyfovské plazenísrdcea pak kovově racioniílnícharakte.
ristika: pravá, rukodělná, nezmrazitelná radost. Sbírka Slabikář mluví jen o vrzavé lásce
hrobaříkůa o biosyntézenehmatatelnéhoštěstí.V knize Jdi a otevři dveře nenívůbecepitet
vztahujícíchse k citu, je zde pouze řeč o ,,mapě tak zvanéduše..'29Dalšísbírkanese název
Tak zvanésrdce a v níHolubještě více ironizuje běžnýcit. Snyjsou tu elastické,srdceje
oválné,svalnaté,pichlavé,zplihlé, mohutné.krychlové,vesele kulaté,radost je u něho
zelená,nadějepurpurová' Mluví.li o slze, pakje průhledná,neobydlená,naprostozbytečná.
Výslovně zde říká o své poezii: ,,nevěřímna rozpínáníknoflíkůna duši...JuBezcitná
racionalitaHolubova ve sbírceKam tečekrev mluví zdejen o rovnováze všeho,tj. přiměřené
utrpení,přiměřenéulehčení,přiměřená naděje. ,' Ale pod tímtochladným Holubovým
výrazemje nesnesitelnávibrace citovéintenzity'jak uvádí v básni Galoše:,,Každýmáme
svégalošepro vstup / do našehoosmého Nitra, / Kam je nutno vstoupit neslyšně,/ nepozorovatelně,po|ehoučku/ a nezanechatStop...- ,,Neboétam je do nemožnostinapnutý
/ výKik' / Thk tichý / tak tichý / tak tichý / jako exploze hvězdy'..
Ačkoliv míra racioná|ního přístupu ke světu je u obou básníkůrozdí|ná' přece se ještě
v něčemsbližují.U Holubaje báseňnejčastěji
statickýobraz,u Červenkyvyvíjejícíse vztah.
U obouvšaknajdemetypy básní,ježjsou tvarověpodobnýmimomentkamize světa.Holub
má např. básně Napoleon, Voják, Alexander Veliký' Jeanne d'Arc, Mucius Scaevola,
Goethe,3z,nebo
Vodník,Polednice,E|egán,Posluchač,Potápěč,Malff, Strojvedoucí33rovněžokrskový vedoucíNSDAP, Diskobo|os.,*Podobnoumetodoutvořil Červenkave sbírce
Hrana hvězdy,kde má básně holubovskéhotypu,jako Řidič tramvaje,ošetřovatelka,Herec
u magnetofonu,Básník, Zámečník,Pradlena'
Červenkai Holub byli ovlivněni dobou zvanou ,,budovánísocialismu..a reagovali na ni
podlesvépřirozenosti' Setkali se pak nejenv redakčním
kuhu Května, cožsvědčíojejich
sblížení
s ,,poeziívšedníhodne..,ale takév některých tvůrčích
charakteristikách'jejichž
dílčíúsekjsem
se zde pokusil podat.

éslzy světel,
rvá|ná|áska,
relativizující
'uše,nitkový

ze) V básni Cesta.

30) V básni Studie k problémupoezie.
1 t \ V básni Hostina.
) L t Ve sbírceAchilles a želva.
1't\ Ve sbírceJdi a otevři dveře.

34) Ve sbírceTak zvanésrdce.
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Michol Bouer

Vztohvědy o uměnív leoreticlcých

ělóncíchMiros|ovo
Holubo

Miroslava Holuba k intelektuálnípoeziije ve|mi dobře známa'' Holub je však
ýů|e
'
i člověkem,který se nad básnickou tvorbou a předevšímnad vztahem mezi vědou
a uměním intenzívnězamýšlel.Na přelomu padesátýcha šedesátýchlet napsal několik
článků'ježse snaŽily tentoproblémřešit'
Svou definici tvůrčího
Životapodává M. Holub, téměřpříznačně,na osobnostifrancouzského vědce Frederica Joliota-Curie: je to ,.maximum odbornosti, maximum pracovní
.
produktivity spojenés hluboce uváženouaktivitou společenskou'..TěŽištětedy spočíváve
spojenípráce, odbornéčinnostis veřejnou aktivitou a morálkou' Zďfuazňování morální
hodnoty vědy je podstatnousložkou Holubova uvažování.\ěda se' podle něho, dotýká
všech, ,yěda je ve ^vzduchua lidé to cítí..,cítí tento ,,nervový systém světa..,řečeno
,
Holuboqými slovy' Ruku v ruce s morálním aspektemjde však takéaž přehnaná víra ve
schopnost vědy, v její úlohu v lidském životě. \čda se stává morální oporou člověka,
technika a civilizaceje ,,reálnýmulehčením
lidskéexistence,snižováníma odstraňováním
fyzických útrap,prodlouŽenímživotacelých kolektivůa celésvětovépopulace,posilováním vědomísounáleŽitostipřed tváff kosmických možností,
rozšiřovánímmoci člověka'..+
Společněs dalšímzintenzivněnímhumanistickéhovzdělánípřinese i většíoptimismus.Ve
vztahu mezi vědou a uměním, ktený nastoluje v poslednímročníkučasopisuKvěten),
favorizuje vědu. ,Zdí se mi, Že vědečtípracovníciměli a majívíceúctya porozuměnípro
umění než umělci pro vědu..,jsou první slova stati' Mnozí fyzici, matematici, lékďi se
zajíma|io hudbu, poezii, výtvamé umění, zatímcopro umělce,yěda je zá|ežitostchladná,
analytioká, zanedbávajícíúchvatnoucelost světa, redukujícískutečnostna hromadu roztříštěných dat nepostiŽitelného
významu*'
Podle Holuba ,,právě moderní věda je pramenem odváŽných, revolučních genera|izací
a univerzálníchkoncepcí..,věda spojila mikrokosmos s makokosmem, elementiírní
částice
s astronomií,svět lidského vědomí se světenr galaxií. Atomizaci skutečnostizpůsobují
formalistickésměry..,reprezentované
Cézannem,Picassem, Légerem,kubisty'
,,Íakzvané
Už zde je Holub hlasatelemnovékrásy - estetickýzážiÍeka proŽitekje s to navodit i věda:
obraz v rentgenovémnrikroskopu nebo histologická struktura ledviny je stejně krásná,
překvapujícía něžnájako květy sedmikrásek.o tomjako kdyby nás.chtělpřesvědčitv Hostu
do domu, kde jeho článek\čda kontra umění- nafouklý problémo doprovázípět snímků,
l)
2)
3)
4)
))
o)

B. svozil: Vůlek intelektuální
poezii.o básnickétvorběMiroslavaHoluba,Praha1971
M. Holub: FredericJoliot. Cuňe. l9oo - 1958.Květen3. l957l58.str.738.
M. Holub: Věda v rozhlase.Květen3. l957l58.str.807.8o9. .
M. Holub: Atomový věk a náboŽenství,Kultura 1959,č.13str. l -.2.
M. Holub:Scelujícívěda,atomizující
umění,Květen 4, l959' str.258.259'
M. Holub: Věda kontraumění- nafouklýproblém,Host do domu l960, str.39| .395.

zachycujících např' krystal viru, ú
nosní dutinou králfta v mikrosko
jednostranně jako ve stati Scelu
podceňují umění a umělci zase m(
z vědy jednak obecný pffstup k vě
rozšiřující a prohlubujícíse zachy
morální aspekt. A jinde ukazuje I
byli normálními a dobrými občan
cvrliká nad každou kytkou nebo I
myslí a říká si své.Poezie iremusí'
a|e svérázným záznarrtem objekti
dozvuky Holubova,,programovéhr
zachytit vše, místo soumraku a sl
fakta, která sbližujípoezii s vědo
souvisí i snaha o co největšístruč
je bohužel dosud poezie funkcí slr
mezi množstvímslov a množstv
oblasti, azistáváu níi Holub, pod
se slovo stává balastema výslovnř
byl vystižitelnýbuď nesnesitelněd,
nacháaí dalšíoblast, v nížk sobě 1
na hranicích sdělitelnosti, která kl
textu. Přesto i nadále zdůrazňujest
Ovšem ne o téžeskutečnosti.Poez
ských vazbách. Ale s rozvojem ex
význam umění čímdál víc omezu
její mravní poslání.Příznačnéje
p;
není, dokud neinfikuje vnímajícíl
leckými se musímeinfikovat adot'
proběhnout prožitek z básně, která
vatji. Přesto trvalejšízáležitostíne
věc' která přetrvává... Tedy znovu
poznávání světaa s tímsouvisející
Holubova uvažovánívzhledem k r
\čda však můžepřinášet inspil
inspiračníoblast obrovskou možno
se neodváŽil ji vtělit do slov ... V
estetická kvalita upoutává - třeba r

7) '.Mďerní vědu nevyznačujeani tak n
.. teoriepole.teoňevývoje,tojestobr
U) ,'věda se stává inspiračním
zdrojen
(TamtéŽ.)
9) M. Holub: o racionálnípoezii,o Ac|
|0) M. Holub: Náš všední
denje pevnin
l l ) v. Holub: Ungaretti čili o itručnosti
12) Hovoříme s M.íroslavemHolubem. U
13) Mikroskop a ruža.o veciach vedy a u
tomu srv. M. Holub: Věda a krrása.(
|962. č,.6. str. 14- 15.
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ťstraňováním
'ace,posilovárci člověka...ptimismus.V.e
pisu Květen,,
lrozuměnípro
atici,lékďi se
žitostchladná.
cmaduroztříšh generalizací
entiírní
částicc
osti způsobují
erem,kubisty.
ravoditi .,ěda:
stejněkrásná'
vědčitv Hostu
zípět snímků,

např' krystal viru, útvaryna povrchu rostlinnéholistu nebo histologický řez
zachycujících
nosnídutinou králfta v mikroskopu. Nicméně rozpor mezi vědci a umělci nevidíjiŽ tak
jednostrannějako ve stati Scelující věda' atomizujícíumění, neboéuznává, Že vědct'
podceňují
uměnía umělci zase modernívědu a techniku' Podle Holuba můžeuměrríčerpat
,,
z vědyjednakobecný přístupk věcem, tedy vytviířeníuniverzálníchobrazůSvěta jednak
ó jednak'
cožje podstatnýrys, její
rozšiřující
a prohlubujícíse zachycovánískutečnosti a
morálníaspekt.Ajinde ukazuje Holub poezii dalšícestu: ,,Jdepředevšímo to, abychom
byli normálnímia dobrými občany.Normálními. Normální občannepotahujenosem a nepajány, ale
cvrliká nad každoukytkou nebo láskou nebo událostí'nepronášípříležitostné
myslía říká si své.Poezie nemusía snad užani nemá být zjevenímvýjimečnýchosobností,
úsilílidí..., Zde se objevují
ile svéráznýmzáznamem objektivníhosvěta a společnér^c
'',
článkuNáš všednídenje pevnina kde toužív poezii
dozvukyHolubova ,,programového..
zachytitvše,místo soumraku a svítánívnéstdo umění štěpeníatomovýchjader a tavby,
fakta,která sbližujípoezii s vědou a znamenajíoporu nejen vědci, ale i básníkovi. S tím
Nejde o to pojmenovatvše.,V obecnémpovědomí
souvisíi snahao co největšístručnost.
je bohuželdosud poezie funkcí slov, niko|i prostoJumezi nimi' trvá se na přímézávislosti
ll
mezi množstvímslov a mnoŽstvím poezie..... A abychom zůstaliu námi sledované
oblasti,a zistáváu níi Holub, podobná stiučnostjenutnái ve vědě: ,,Ive vědecképublikaci
seslovostává balastema výslovná formulacemnohdy odvádíod jemnéhosmyslu, který by
značkami.....Holub
bylvystižitelnýbuď nesnesitelnědlouhýmtextem,nebonejstručnějšími
vyjádření
nachází
dalšíoblast,v nížk sobě poezie a uměnímajíblízko:snahapo stručném
nahranicíchsdělitelnosti,která klade většínároky jak na čtenáře,tak i na autorapsaného
textu.Přesto i nadále zdůrazňujestále rostoucíúlohuvědy - ,,poeziei věda objevujípravdu.
Ovšemne o téŽeskutečnosti.Poezie spíšo stavu člověkajako individuality i ve společen.
skýchvazbách. Ale s rozvojem exaktníchvědeckých metod se tento heuristický,noetický
'"
významuměníčímdál víc omezuje... A s poklesem tétonoetickéstránky uměnístoupá
jejímravníposlání.Příznačné
je přirovnáníuměník virovéinfekci. ,,Samoo sobě nic ještě
není,
dokud neinfikuje vnímajícíorganismus.Vědecképoznatky můŽemekódovat. Uměleckýmise musímeinfikovat a dotviířetje'..A znovu jsme se dostali ke čtenáň,v němŽmusí
proběhnout
prožitekz básně,která,podle Holuba, nemá vytviířetnovou realitu,ale objevovatji.Přesto trvaLejší
zá|eŽitostí
neŽpoezieje pro něj vědecká práce- ',dostpevná, kamenná
stále významnějšípozice vědy vůčiuměnípři
věc'kterápřetrvává...Tedy znovu stručnost,
poznávání
světaa s tímsouvisejícírůst
mravníroleumění'To jsou myšlenky,jeŽ tvoří zák|ad
Holubovauvažovánívzhledem k umění,a|e i vědě'
\čda však můžepřinášet inspiraci nejen básnftům: ,,Svět pod mikoskopem je jako
inspirační
oblastobrovskoumožnostípro výtvarnfta.Je to všakoblastvizuální a nikdy jsem
Její
seneodvážilji vtělit do slov ... V každémpřípaděje to oblast umělecky do.saŽite|ná'
,,
estetická
kvalita upoutává - třeba neuvědoměle- i vědeckéhopracovníka... Neboéprávě
7)..ModemívědunevyznačujearritakneutroIl,buňka,mitcrhondrienebonukleovákyselina,jakoteorierelativity,
str.394.)
teoriepole,teorievývoje,tojestobrovskékoncepcesvěta.''(TamtéŽ,
8) ..věda;e stává inspiračním
zc,lrojem,
zdrojem iňformacío tváři světa a zdrojemnových estetickýchkvďit...
(Tamtéž.)
9) v.Holub:oracionálníooezii.oAchilloviaželvěatínpádemičástečněosobě,Kruh,duben1960,str.5l'
l0) M. Holub:Náš všední
str.l . 2.
den ie pevnina:Kvr:tcn2. 1956/57.
l l ) M. Holub:Unsarettičilio itručnosti.
Plamen196l.č.4' str.93.
12)Hovoffmes MlroslavemHolubem.Uměníiako věda.Kultura196l,č.5, str.l.
13)Mikroskopa ruža.o veciachvedy a umeniáhovorímes MiroslavomHolubom,Kultúrnyživot196l,č.8, str.8. K
Domov
tomusrV.M. Holub: Věda a krása.(Mikroskopicképreparátyjako předlohyk textilnímuvýtvarnictví.)
1962'č.6. str.14. 15.
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působeníjepďstatou umění.Přesto, podle Holuba, lidská existence nenímožnáv současné
civilizaci jen na základě umění. \ěda a technika jsou nezbytnými součástmiživota. ,J.{ení
... osmdesátikilomefrová rychlost (v úsecíchdopravními předpisy pro ni určených)hlubším
a přirozenějším zážitkem moderního člověka nežkantáta na slova otokara Březiny? ..'
Nezbývá myslím, než abychom se smířili s tím, že jsou i jiné cesty k nesmrtelnosti než
sonety. Ba dokonce s tím, že tvar motocyklu má pro osmdesát procent populace větší
estetický význam než,tvarysoch a žeřečsportovníchreferátůmá většístylotvorný vliv než
'*
metafory básnftů ..... Znovu se zde projevuje Holubův despekt k líčenípřírody (krásnější
než šuměníhvozdů můžebýt dobře seffzený čtyřtaktnímotor), citů, k představě biísníka,
kteý na Sobě nese váhu světa ( a přitom neumí vyměnit pojistky)' Holub toužízpřístupnit
umění co nejširšímuokruhu lidí. Vzpomeňme na jeho znáorÉvyjádření, Že pŠe nejraději
,,pro lidi netknutépoezií ... Chtěl bych' aby četli brásnětak samoďejmě, jako čtounoviny
nebo chodí na.fotbal, aby je nepokláda|i za nic obtížnějšího
ani zženštilejšího'
ani chvály''
hodnějšího... Aby básníci byli slyšeni,požadujeHolub přiblíženíse k těm osmdesáti
procentůmlidí' ke čtenáňVďerní Prahy, majiteli Jawy 350, posluchačirádia, ale i žrákům
a studentůmna školách, učilištíchčiinternátech. 'Nejde-li to v určitémpffpadě jinak ...,dal
bych přednost tomu, aby v ténebo onétříděZnali méněklasiků a vícetřeba současné
science
fiction, aby v tom či onom internátu chďili v úzkých kalhotách a neuznávali jinou hudbu
neŽ dŽez, př"e-dtím' aby řicet mladistvých pokrytců memorovalo Hálka a pod lavicí četlo
'o
rodokaps'..
T"dy žádá vytlŽítté přirozené vlastnosti mladých lidí, která se vyznačuje
touhou po vypjatě morálním hodnocenívěcí, nepředkládatjim hodnoty a příklady, ježjsou
jim cizí, nenutit je k nadšenínad těmito hodnotami, ale raději využít toho, co cítí, co
vyznávají, coje pro ně hodnotovým východiskem' nežabychom z nich vychovali pokrytce,
kteří se přetvďují, aby mohli s dospělými nějak snesitelně vyjít.Znovu tu zazníváHolubova
snaha soustředit se na těch osmdesát procent lidí, pro něž.je rychlá jízda na motocyklu
estetičtějším
zážitkemnežBřezinovapoezie, nenutitje vzdychat nad každou květinou, nad
každým veršem.Jaký úkol tedy stojípřed poezií a básníky? Je to zájem o tzv. prostélidi'
účastna jejich životě,na životětzv. neintelektuálníhopublika. ,,A ačkolimusímejít v mnoha
ohledech proti jejich vkusu, strhovanémuneblahými vlivy tradičníhomyšlení,tradičního
poměru k intelektuálnípráci, tradičníhonázoru na umění,ačkoličímvícechceme říkatjejich
život,tímvícejim připadáme ďvní, přesto setrvávajív našemvědomíjako podstatná striínka
nďí subjektivní skutečnostia přesto setrvávají v našemprogramu jako jediné východisko
z hermetického osobníhoblrrdiště,v němž se děje onen sotva postižitelnýproces poznání,
proces interakce předmětu, světa, vesmíru - a subjektu, bludiště stejně hermetického ve
,,
fyzice jako v poezii... A zároveňje úkolem.;měnípostihoviínícelku světa,jenž sestiívá
z jednotlivých projevů, obrazů a koncepcí a z nichŽ,,se v jedné epošesložíjistý úplněk'
|ó
maximálně možná aproximace ducha a epochy... ovšemŽepodstatnouúlohuzde hraje
rovněž věda. ,,Nejde tedy ve spojení umění a vědy o nic nového. \čda kontra umění je
pověra a jako každápověra i ona se mezi lidmi chce stůjco stůjudržet...Dokonalá technika,
dokonalá civjlizace je maximálně lidská. Rozhodně lidštějšínež každodennípřírodní
19
skutečnost... A d.hou zá|ežitostí,
která je hodna změny, je pojetí člověka v poézii jako
bytosti a priori dobré'Podle Holuba spěje člověk k tomuto pólu nikoli samovolně a prostě
l4) u. golub: Abychom byli slyšeni..', Literárnínoviny 196l,č.34, str. 3.
15) Jdi a otevři dvóře. (Rozhovór.) VečemíPraha 7. 5. 1963.str. 3.
l6) M. Holub:O morálníiednotučlověka.Tvorba196l.str.1202'
l7) M. Holub: Abychom Lyli tím,co jsme, Literárnínoviny 1963,č.22, str. ll.
l8) u. Holub:Cole prqvdáv literatuře,Literámínoviny ló63, č.20,str.4.
ly) Věda proti umění?Se čtenářihovořil básník. vědec Dr. Miroslav Holub. Tvorba 1962.str. 1062- 1063.
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od narození.ale jedině pracía myšlenkovýmúsilím,kterév poezii jako ve vědě musí vést
kana|ýzepostavenía pos|áníčlověkav tomto světě.Přičemžbásníki vědec majív podstatě
stejnéambice poznávací,úsilío přesnosta dokonalostpoznáníi určitoueleganci výrazu.
Neboťvěd^ecká
práce musí takésplňovat estetická kritériaa práce umělecká zase kritéria
."
vědecká, Je jasné,Že Holub poněkudredukujemodernípoezii na činnostanalytickou,jak
sám říká - na intelbktuálnípoezii, k nížsám tíhnesnahouo stručnost,
maximálně zhuštěný
výraz,snahouo civilnost, o zachycenípodstatnýchstránekŽivotatzv, obyčejného
člověka.
Podobnéproblémy řešítakésoučasnávěda. ,,Utviířeníživota bude de facto společným
úkolempro vědu i umění' \čda dá metodu a umění program...Tedy východiskemje pro
21,
Holuba spojeníobou těchto lidských aktivit
přičěmžv centrui".iión 'a3*u musí být
člověkjako bytost nadějeplnáa optimistická,jako bytostmravní,jako bytost,která neustále
spějek dokonalejšímua vyššímu
uspořádáníspolečnostia kteráje formována a zdokonalována modernívědou, a nikoli nevěděním.V tom spočívána přelomu padesátýcha šedesátÝclrlet ho|ubovskáoodstatalidskosti.
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a dnešek,Plamen1964,r. l0' str.1- z.
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NeznómýbósníkKvělno
. JoromÍr
Jermóř
faromír Jermiář otiskl v Květnu všehovšudyšestici básní,l cestopisnou esej Varšavská
" tříšé.a pak jjŽ jen melancholické povzdechnutí nad příkrým uzavřením své kratičké
literrírníkariéry., Už cestopisná úvaha Z cesty do Varšavy na výstavu mladého umění
vyvolala negativní ohlas - sama redakce časopisuuveřejnila varovný čtenrářskýdopis' kteý
Jermiíře (enž v článku doporučil vzít s\ za příklad Poláky v postojíchk modernímu umění
a zasnil se o potřebě novéhovydríníMasaryka a Beneše)obvinil z kosmopolitismu a negativního vlivu na m|áďež'" Uveřejnění jedné stránky drobných básniček v druhémročníku
Května však vyvolalo přímo masovou vlnu protestů.
V Práci se ozval kÍitik Jan Štern.',,Čeká-ličlověk od většinybásníků,kteff do Května
pftí,Že tam najde verše,z nichžby mluvila nesmlouvavostmládí, která se proti všíšpíně
a zpátečnictvíb|jeza nový lidský ideál, čeká-li,Že najdepoezii silnou aéužve chvále nebo
v protestu,pak je zklamán...Citoval celou báseň o ,,čurajícím
chlapečkovi..,který se stal
téměÍzávazným emblémemcelékritické kampaně (v Tvorbě vzápětí přetiskli tutéžbáseň
s ironickou ilustracímočícíhodítětea s ,,poznámkousazeče..:
,'Chlapečekse styděl, a co
..6)
brísnft?
a sarkasticky komentoval bríseňo dvou židovkách na cestě do Pďíže' V Jermářově vystoupení viděl známku dekade4ce a staroby.
TakéJosef Schnabel v M|adéfrontě, si zašpičkovď.Carrollovu Alenku nechává procházet ,,zemíza zrcaď|em,,,kterou se mu jeví ve svých výstřelcích našei polská mladá poezie.
Jermiíře obvinil z nezdvořáctví a z návratu k dadaismu, z úniku z krásné přítomnosti do
doby, která ,,právěnejkrásnější
doba nebyla...
,,Salva kritiky ze všech stran..(o Je1mářových básních se jednalo i na vedení Svazu
výboru KSČ8) donutila redakci k rychlémuústupu.Jiří Šotola
spisovatelůa ná Ústřed^ním
v Literárních novinách9 dává kritikům plně' za pravdu a takéredakčníčlánek v Květnu
l)

J. Jermář,Všedníden,Ulice v opuštěné
čtvrti,Blues,Má poezie,Cestoudo Paříže,Akt, Květen2' |956l|957,č
7, str.253.
J. Jermrář,
Varšavskátříšé,
Květen l, L956/|957,č'
5' str. l36. l37.
? \ J. Jennář,o básnickérošťárně.
Květen2, l 957158'č.l0' str.372.
4) K ' M e d u n a ,K v ě t e nl . l 9 5 5 / 5 6č
. .7'str.224.
J. Štern,
MIadéveršea veršemladých.Práce 3.4. l957' slr. 3'
6) T v o r b al 9 5 7 . čl.5 . s t r . 2 5 '
7 ) J. Schnabel' KdyŽ KolumbovéobjevujíPortugalskoanebCo Alenka našlapřed zrcadlem,M|adáLfÍonta7.4' |957,
str.3.
8) ..TěžkopotoInobhájit poezii, kterávychází z podobnýchmyšlenkovýchpozic, před výtkou naturalismu.Právě
tímnaturalismem,protíněmužse soudruzi z Května poučovatelským
způsobembrání'je proniknutaveliká část
věcí' kterése tisknou. Což v nich nejde o vytrháváníjednotlivých pffpadůze společenskýchsouvislostí,o
zaměňoviáníh|avního
podružným?Stačísipřďíst veršeKunderovyčibásnědebutantaJerntáře,
Pickovy epigramy
i některépovídkyze stránektohotočasopisuajasně se o tom přesvědčíme..'
V. Koucký, in: Z diskusena zasďiání
UstředníhovýboruKSC l 3. . l4.června,
Rudéprávo2l.6' l957, str.5.
e) J. Sotola,Novájména,t-iterámínoviny, l957' č.20'str.4.

nazvaný Čuránína pokračo
Jermiíře k autorům,kteří si
povrchního studia idealistir
fáze..' Redakce důsledněod
na ČsM, učitelstvo,rodič
- a co dál? protijermrířov
. neschopného převést
svůjz
osamocen, redakce mu sice
autor - chystající tehdy sv
odmlčuje.
Připomenutím literárního
zapomenutého brísníkajako
v taženíproti Květnu emble
Zř ete|ně v y cháze|a z ce|k<
.ie z toho hlediska výmluvný
na cestu, kterou vytyčil pro r
život'.' ajeho pravdu..)nebo
se syrovou skutečnostÍ.,
o
jayzka*).,'Jermář sdílís hl
manifestacím, k syntéze,b
nesyntetizující'Lze Ííci,Že
kritika vytýkala novému bÉ
nedostatek myšlenkovékoI
vystoupení - neochota k sy
minimalizuje j akoukoli celis
cující autorské gesto, neuch
žádný dobově závazný hodn
A právě to byl moment,vt
zeli. Hovořili-li o odmítnutl
celku do detailu předem vyh
tů.Neodmítali však rámcovŽ
ským gestem (tvořivévpoje
sjednocujícího obraznéhoa r
nujícíhojediného ,'světa.,a
nemohli, protože ty dvě posl
Jestliže generace Května us
byla v tom samozřejmě i et
která přikazovala vidět svět
úpadkovýsvět dosavadní.,'S
jednotným prožívánímsubj
historickými až kosmickým
básníci generace k aktualizac
světa potřebují totiž prostor' ,

Redakce" Čuriíní
na pokračov
K' Hrách, Novájména. a co c
J. Jermář, o básnickérošťrím
Mladí básnícina II. siezdu.Kr
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nazvanýČuránína pokračováníse sice pozastavuje nad hlučnoukampaní,ale i on přiřazuje
Jermiířek autorům,kteří si oblíbili ,,odkoukanoudekadentskoupózlÍ. a,jsou pod vlivem
povrchníhostudia idea]istickéestetiky a burŽoazníhoumění z jeho vysloveně úpadkové
fáze...Redakce důsledněodmítlanéstza tentoStavodpovědnosta pokusila se přenéstvinu
na ČSM, učite|stvo,rodiče.l0Karel Hrách v zásadnímpříspěvku v Květnu Nová jména
- a co dál./ protijermářovskou kampaň sice bagatelizuje,,alei on se autora zíká jako
neschopného
převéstsvůjzáměr,y silný umělecký tvar...'^JaromírJermář zttstávázce|a
osamocen,redakcemu sice pak ještěposkytla platformuk hořkéodpovědi, ale pnoní se jiŽ
autor- chystajícítehdy svou první knížkuveršůs názvem Tyto a jiné dny... navŽdy
odmlčuje.
Připomenutímliterárníhokonfliktu z roku sedmapadesátého
nám nejdetolik o rehabilitaci
zapomenutého
básníkajako spíšeo položeníotázky,pročprávě Jermiířovojménose stalo
v tůeníproti Květnu emblematickým,pročvlastněJermářova poetika tolik vadila.
Zřetelně vycházela z ce|kovéskupinovéplatformy květňácképoezie - uŽ titul prvníbásně
je z toho hlediska výmluvný (Všedníden)' Na prvnípohled se i Jermářova poezie vydávala
nacestu,kterou vytyčilpro mladou |iteraturuJiří Šotola(,,objevovatprostý,skutečnýdenní
život...
a jeho pravdu..)neboMiroslav Červenka(de o ,,novénaváz'áníkontaktu
se životem'
se syrovou skutečnostÍ.,
o ,,novépronikání nemytých a nečesanýchslov do básnického
jayzka..).'.'Jermář sdílís hlavními básnfty Května proklamovanouneochotuk heroismu,
manifestacím,k syntéze,ba dokonce je přímo programově neheroický,nemanifestační,
nesyntetizující.
Lze říci, že předevšímsvou důslednostívýrazně vybočil z Íaďy.Pokud
kitika vytýkala novémubásníkovi neschopnostpřevéstzáměr ,y silný umělecký tvar..,
nedostatekmyšlenkovékoncepce - dotýkala se nepřímo právě této stránky Jermářova
vystoupení- neochota k syntézeu něj byla dovedena do tůsledků.Jermář do krajnosti
minimalizujejakoukoli celistvostbudovanounad svou reflexívšednosti,potlačujesjednocujícíautorskégesto,neuchyluje se k harmonizaci na úrovnirytmickéa neakceptujetaké
žádnýdobově závazný hodnotovýhorizontjako rámec své,Jšednosti...
A právě to byl moment,ve kterémse s nímhlavnípředstavitelégeneraceprudce rozcházeli.Hovořili-li o odmítnutísyntézy,pak předevšímodmítalipevnou sjednocující
koncepci
celkudo detailu předem vyhodnocenou,šlojim právě o dramatickouhru detailůa fragmentů.Neodmítalivšakrámcovánítétoaktivity jednotlivin scelujícíma harmonizujícímautorským gestem (tvořivévpojeníjednotlivýchdetailův rámcijediného lyrickéhopostoje do
sjednocujícího
obraznéhoa rytmickéhokontextu),usilovali o začlenění
detailu do všezahr.
nujícftojediného,'světa..a neodmítaliani obecně závazný ideový horizont. ostatně ani
nemohli,protoŽety dvě poslednívěci spolu bezprostředněsouvisely.
JestliŽegeneraceKvětna usilovala vnímatvěcný detail v perspektivědějůceléhouniverza,
byla v tom samozřejmě i euforie z opatrnédemontážedosavadníchideologických tabu,
kterápřikazovala vidět svět jako příkře členěnýve dví, v nový svět socialismu a ve starý'
úpadkovýsvět dosavadní.',Svět,.mladépoeziev okuhu Května byl zřetelnějednolitý' daný
jednotným proŽívánímsubjektu. Spojoval drobné zlomky všednodenníchaktivit s ději
historickými až kosmickými do jediného proudu - jiŽ proto vlastně zákonttě dospívají
básnícigeneracek aktualizaci žánrového
předobrazuavantgardního
pásma:pro svůjobraz
světapotřebujítotižprostor.Šiktancsumarizujegenerační
zkušenostv historickémobrazu
l0) Redakce,Čuránína pokračování,
Květen 2, |956t|95.7,č.
l0' str.372.
l l ) K . H r á c h 'N o v áj m é n a- a c o d á l ? , K v ě t e n2 , l 9 5 6 / l 9 5 7č
, .l 0 , s t r .3 5 8- 3 5 9 .
|1lJ.Jermái'obásnickéroŠťárně,c.d.(sbírkavyšlajakodokumentvpříloze2.číslačasopisuTvarr.l994)
l 3) Mladí básnícina ll. sjezdu,Květen l ' l 9.55/í956,
str. 29L . 298, cii. str.295a296.
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Heinovské noci, Šotolanechává procházet svou Venuši z Mélu nekonečnýmprostorem
zeměpisným i dějinným' takéu Červenky lze pozorovat náběhy ke skladbám směřujícím
k takovémusumarizujícímupásmovému záběru (např. báseň Po schodech nad Vltavou)'
Jenomže tendence k řádu, obava z chaosu, která se zdá|ahrozit z většímíry svobody
poskytnuté,yěcem,., již a priori zakládalo kompromis s ideologií, k přijetí obecnéhoideo.
logického rámce jako skeletu výstavby básnickéhosvěta.BiísníciKvětna sice položili důraz
na životní detail, konkrétnívýjev, ale na druhé straně byli nuceni interpretovat ho jako
přřozenou součiístutopie a jejího řádu' a nikoliv jako destruktivní, vzpurný živel uvnitř
jejího hájemství. okázale odmítali symbolismus a hlásili se k demytizujícím,konkretizují.
óím vystoupením ',generace buřičů..-Tornana, Gellnera, Šrrímka,
Bezruče . vytvrířejícím
pozoruhodnou českou paralelu ruskému akméismu,ale přejímali ze symbolistické lyriky
její univerzalismus,nekončící
rozšíření
básnickéhosvětačasema prostorem.Proti dvojpólovosti padesátých let nabízeli vizi světa ovšem již nerozbitou ve dvě samostatnéříše:
vnímali svět jako jednotný proud skutečností,ovšem předem zorientovaných jednou provždy perspektivnímusilováním socialismu. Řád, se kterým počítali,vnímali, a nemohli
nevnímat,jď<o řád ,,socialisticképoezie...
jmenovaRozmanitédobovévýroky mluvčíchKvětna lze snadnopřevéstna společného
tele. Zivot vid,ěli '.ne jako chaos jevů' ale jako jednotný p|án a hierarchii podstatného
'.
avedlejšího....Všedníden byl pro ně.,pevnina..,musel být určován,,perspektivou..,
držel pohromadě pohybem lidské racionality, kultem vědy (u M. Holuba). Zdůrazňuje se
,,noetickáodlišnosť.všedníhodne mladépoezie od všedníhodne Skupiny 42.."
Všude v těchto výrocíchje pólu všednostistavěn do protikladu protichůdnýprincip, ktený
je zřetelně,,ne-všední..,
ale i nedotknutelný,sakrální,aéjiž jako,,řád..,,,hierarchie..,,,perspektiva.., ,,noetická danost..,vŽdy je tu něco předem vyčleněnoz proudu ana|ýzy azpytování a předem předsazeno před závorku.
Tento princip automatickyvšednostpatetizuje,lyrizuje, sentimentalizuje'měnív zázračno (srovnej programový titul J. Bočka: Poetický zázrak.všednosti).l/Ukažme si to na
kratičkéstrofě básně Miroslava ČervenkyBáseň o tíze:,ó ,J-ečdole na dvorku děje se
zázračná věc, l cizí krásná ženatam bouchá koberec, / v děravémžupánku trochu smutná
a opuštěnázďá se,/ snad by ji potěšilamalá veselábáseň...Všedníreálie - ,'klepáníkoberce..
(v razantníformulaci ,,bouchatkoberec..),,,děravý župánek..se v tétobásni stávají součásti
euforického výjevu zjevení krrísy: všechny motivy se v tomto kontextu poetizují. Zvuk
klepačky není agresívnía rušivý, nasycuje se erotickými konotacemi stejně jako ''děraý
župánek..,který nevypovídánic o sociálnímstatutusvénositelky,spíšetu naznačujejakousi
spontánnost,svobodomyslnostženy,která jej nosí,je signálem toho, že je momentálně
,,volná.. a pffstupná dobývání, zvuk klepání koberce i děravý župan,samota ženy i dvorek
jsou milostnou výzvou' vyzďují poetičnoa pohodu,nic tu nenítragického,znepokojivého,
všeje předem připraveno vstoupit do optimistické,dobře naladěnébásně.
Samozřejmě: v porovnání s klasickým konceptem poúnorovélyriky tu zaznamenáváme
zřetelnéúsilíemancipační.
Celkový plánjiž obsahujepatrnédisonantníprvky, přestožeje
harmonizuje v důsledně budovanéjednotné vizi. Také úkol poezie je tu představen jako

1!)
l 5)
l6)
| 7)
18)

vt. Červenka,Básník melodický, Literárnínoviny 1957,č.27, str.4.
v. Holub' Náš všedníden ie pevnina,Květen 2, 1956t|957, č' 1, str. l . 2.
M.Červenkavodpovědiý.Éavlovi'in:Diskusnítribuna,Květen2,|g56t|g5.|,č.l,str.30.
.l.socek, Poetickýzrázrakvšednosti,
Květen2, l95ói l957' č.3,str. loó.
M. Červenka,Liiá.ky. Mladá fronta' Praha |960, str'2l . 23
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okiízalea vědomě snížený:básnft tu neníbojovnftem za ideu, hlasatelemgenerálnílinie;
jehoslužbajepředevšíms|užboukonkrétnílidskébytosti
Z tohoto hlediska, z pohledu staré a stiírnou^cí
norÍny se ovšem mladá poezie jevila
(J. Janův Novémživotě', otevřeněvytýkal básníkůmvšedníhodne
zvnějškubezkoncepční
nedostatek
,,noetické
,,celistvékoncepce Života..),v propojení,,perspektivy..,
,,hierarchie..,
zríkladny..s ,,konkrétnímireáliemi.. častopřítomnost všednodenních,,faktů..,nenonnovanýcha normě unikajících,bila do očía dráŽdila'
Ale tak či onak (a z dnešníhopohledu to vnímámeovšemcitlivěji nežtehdejšíčtenríři)
přítomnostideologického konstruktu vystupuje zřetelně do popředí.
Řád harmonizující,lyrizující, patetizující,,všedníden.. byl současněvýrazně náchylný
ideologizaci,ochotně se představovaljako řád ,,socialistickétvorby..a ,,socialistickéreality,,.YzpínánÍ konkrétních reálií k univerzáliím mohlo být snadno interpretováno jako
totožné
se ziíkladnímitendencemi vývoje socialistickéspolečnosti,mytizovalo ji jako
součást
nekonečného
lidskéhodobývánívždy většía většímíry svobody.
Jermář však zachází v tomto bodě rozhodně dál. Všednodennostje u něj plně vymaněna
z mechanicképředstavy o řádu. Ani autor,tímméněnějaká nadosobníideologická struktura,
nedefinuiepředem meze kaŽdodenna.Smysl básně se dokonce častopřímo vzpírámožnosti
býtautorempřesně předem určen'Všimněrnesi, jak třeba v básni Všedníden ,,konkrétní
záŽitek,,cosirozehraje,čímsiprudce zasáhnemluvčíhobásně, ale čím- to zistává nesděleno, báseň končínejasnými třemi tečkami, které prozrazují, že ani lyrický hrdina není
pánemvlastníhobásnickéhosvěta,který utviířía který zůstávápřesto zcela autonomní.
PoetikaJermiířovýchbásnítíhnekfragmentiírnosti.
Jepříznačné,Žezatímcopředníautoři
Května krok za krokem směřovali k rozsáhlépásmovéskladbě, blížíse Jermář k jinému
ideálu,k formě japonských haiku: ,'Znechucenrozvláčnoudek]arativnípoezií,přesycen
smělýmimetaforami,neschopennazíratcelý svět naráz a beze zbytku, chtěl jsem ve svých
básníchmikrosvětem ukázat makosvět' chtěljsem v kapce vďy uvidět složitostvodoBádů
amoří'Něco, jako jsou japonskéhaiku, travestované
do modernívýrazovétechniky...."
Jermář se ne-iennevyhýbá disonantnímmotivům,oněm,,nemytýma nečesanýmslovům..,
kterébásníci Května uváděli do básnickéhojazyka, ale takénijak neoslabuje(nelyrizuje,
jejich vyznění' le aŽ okázaLenemetaforický:,,Na konci plotu / spala kočnepatetizuje)
k a / n a d s m e t i š t ě m . . , , , Č ucrhal|a p e č e k u p l o t u/, č u r a | a s t y d ě l s e , /k d y ž m n e s p a t ř i l . . ,
,'malýkuffík,který stríl/ na lavici vedle nich, / se pomalu otevřel a / vysypala se pudřenka
a růž..,
á autal přivezla ovoce, / zeleninu a cibuli...
,,Šediv
Stejnějako u čelnýchbásníkůKvětna je i jeho svět na první pohled zeměpisně široký
- objevujíse tu motivy z New Yorku . Paříže,takéUlice v opuštěnéčtvrtije zjevně lokalizovánakamsi do západníciziny. Jednotlivéi'ýjevy všakzůstávajífragmentárnía nespojují
se do jednotnéhoproudu, zůstávajínesloučené
autorským gestem: básníkje předkládá
aktem
tvoření
nedotčené,jako
na
sobě
nezávislé.
onenjermářovský zlomkovitý svět
;akoby
nenínavícani předkládánjako svět,,náš..,jakosvět nazíranýv obecně závaznéperspektivě
socialistickévíry.
Pro ideologii a její univerzalistickéambice v Jermářovýchfragmentarizovanýchminiaturáchchybí dostatekprostoru.I obvykléemblémysocialisticképoezie' kterými postihovala
,,staý svět.. kapitalismu (,,pán s doutnftem..' ,,Daily News.., ,,z|atézuby,.,,,lynčovaný

1e)J. Janů,Nad mladoutvorbou,Nový životl 957,str.5.I2-5.75
20) J. Jermář.o básnickérošéámě.
Květen2. č.l0. str.372.
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černoch..)tu trčíve svéjďnotlivosti, vymaňují se z obvyklé ýkladové jednoznačnosti
a působínaopak svou bizarností a groteskností.
,Zlán|ivě
stá|
Jermářovi se jeho šesticíbásní podařilo dotknout čehosivelmi podstatného.
v té chvfli stranou,hlavního proudu, mluvčíKvětna se ho mohli v tísni snadno zříci jako
žánristy,kteý se utápí v naturalistickémdetailu, v dekadenci a směřuje zpátky do minula.
Dnes se však ukazuje, že z naivní základny květňáckého programu vykročil přímo do
svobodnéhoprostoru, ke kterémuvedla cestajeho proslulejšíchkolegůdlouhými a klikatý. mi serpeniýnami. Cosi ho sbližuje s Egonem Bondym, tvoffcím tehdy mimo oficiální
kulturu, a programovou neeuforičnostísvých básní předjímal Jermář mnohé z niístupu
generace Divokého vína.
Ale nečekanýa prudlcý vstup do svobodnéhoprostoru nemohl být odpuštěn.Básník byl
za půltucetsvých miniatur distancován z oficiální literatury a nikdy sejiž nepokusil o návrat.
Zůstal věrný autostylizaci, kterou vyslovil v programovébásničceMá poezie:
Taktéži já píšisvéverše
nazeď nebo na plot.
Přijde déšé
a vítr'
smaŽemá slova.

lvo Mólkovó

'Všedníden''
v

(Recepcr

se nad dobou t
uJarnýš|ím-|i
narozením. musím spoléh
natočené
filmy, písničky,zvukor
fikující.Jsem zbavenamožnosti]
podobu a smysl všedníhodne' I
konci padesátýchlet tzv. ..poezi
..Poezie všedníhodne,,má zál
Květen. Písnězazněly nafinálov'
Hledáme písničkupro všedníde
\/ Květnu na počátku druhéh
prádla (str,l) a Miroslav Holub
-poezie všedníhodne..'V jejichr
podoby člověk,a zachyceni,,p
Programovéprohlášení(i kdy:
otazník) bylo dále vymezováno,
kusích-.Teoretická doplněnílze
lýzách básnických sbírek,.Recep
všedníhodne.., nakonec obsaho
všednost,rozum, napětí,vzruše
bojovnos|.a nebojácnost,nesenti
mus, naději' perspektivu'Básník
a dodávat sílu.
Podle Milana Schulze ,,urnění
ve všechjejich projevech,.Ú.San

l)

Náš všednídenje pevnina,Květen
TamtéŽ.
J' Bďek: Poetický zázrak všedno
str. 372; M. schulz: Započatácesta
Květen 3, |957l58,str.229-230;A
4) Z. Heřman: Programproti poezii,K
Květen 3. |95.|l58.str.589-59l.
s) M. Schulz: okamžiky života.K nol
Metafora moře v moři metafor,Kr
6) Z. HeÍman:Básnická syntéza,Kvi
str, 482-488;J. Bžoch:Glosy k ml
7) Z. Heřman: Boj o člověkaa boj o
Květen 3, 1951l58, str. 492.494;|
8) M. Schulz:Zapďatá cesta.Nad po

2)
1)
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označnosti
lánlivě stál
l zříci jako
do minula.
t přímo do
i a klikatý'o oficiální
z niístupu
Básníkbyl
iil o návrat'

IvoMólkovó

'Všedníden''v poezii o písňorných
lexlech
(Recepce po úce nežfficeti|eÍech)

ještěpřed mým
/amýšlím-li se nad dobou druhépoloviny 20. století,která plynuIa
"narozením' musttn spoléhatna oficiální údaje,tištěnózprávy, publikovanétexty,
natočcnó
filmy, písničky.zvukovézáznamy,dobovéÍbtograÍie
atd.Všechnoje všakmystifikujíoí.
Jscm zbavenamožnostikorigclvatdokunlentyvlastnízkušeností.
Chci.li postihnout
podobua smysl všedníhodne, bude má úlohaještětěŽší.Co napovío každodennostina
koncipadesátýchlet tzv' ',poezievšednrhodne..a ,,písničky
pro všedníden..?
'.Poezievšcdnihodne..má základ v básniokó tvorbčpub|ikovanéna sfánkách časopisu
(v letechl958, 1959'1961)soutěŽe
Kvčten'
Písnězaz'ně|yna Íinálovýchvečerech
tříročnftů
Hledámepísničkupro všedníden.
\/ Květnu na počátkudruhéhoročníkuvystupujíJosef Brukner s básní óda na sušení
prádla(str.l)a Miroslav Holub s programovouiniciativou'' obojíje dáno do vínku tzv'
všedního
dne..'V jejich rozměrechjsme zajatiprád.lem,symbolem intimníi veřejné
,'poezie
podoby
člověk,a zaclryceni,.pevninou,
ktcrá vzcstupu.jc....
Programovóprohlášení(i když označeilílir
progranl si stále nejsemjist3 a kladu klěrnu
a článcích',disotazník)
bylo dále vymezováno, zpřcsňováno a korigováno v úvodnících
kusích-'
Teoretickádoplněnílze odhalit i.v rcccnzích.',ve studiícho dobovépoezii" a V analýzáchbásnickýchsbírek,. Recept na vytvořeníbásnč,která by se zařadilado proudu,,poezie
všedního
věcnost,detail, nevšední
dne...nakonec obsalrovaltyto ingrcdieIrcc:věrná Í.akta,
všednost.
Živost,
rozu|Tt'napětí.vzrušení.novou r'ášnivost,barevnost,hluk, dramatičnost,
bojovnost
a nebojácnost,nesentimentálnost,
kr.itiku,smutekjako odrazovýmůstek,optimismus,naději,perspektivu'Básnft měl chodit s otcvřenýmaočimaa psát básně,tímpomáhat
a dodávatsílu.
PodleMilana Schulze ,,uměnívšedníhodne chce rozluštitlidskou přirozenosta přetviířku
ve všcchjejich projevech,.ó.Samotníautoři kolem Května i ti, kteří s nimi sympatizovali,

4)

s)
6)
1)
8)

Nášvšední
denje pevnina,Květen2, |95615.7
, sl'r.|-2.
Talntéž.
J. Boček:Poetickýzázrakvšednosti'Květen2, l956/57'str. l06; M. Holub:Polská poezie,Květen 2, 1956157
'
str.372;M.Schulz:Započatá
cesta.Nad poeziívšednílro
dne,Kvčten3, l957158,str. l73- l 77; otevřenéotáz'ky,
Květen3, l957158,str.229.23o;A' Jelínek:o koncepci.života,
Květen 3, l957158,str.246-250.
. J. Šotola:
kritice'
Z. Heřman:Prograrnprotipoezii,Květen3, l 957/58,sir.455.456;M. Červenka
Ještěo literiírní
K v ě l e n3 . l 9 5 7 / 5 8s. t r .5 8 9 - 5 9 l
M. Schulz:okamžikyŽivota.K novýmsbírkárnM. Kunderya E' Petišky,Květen3, l957158,str.8-10;M. Schulz:
Metaforamoře v moři metafor,Květen 4, l959, srr.4; J. Brabec:ortely a milosti,Květen4, 1959,str. 109.l l 3.
Z. HeÍman:Básnická syntéza,Květen 2, 1956/51,str.2601.
Z. Heřman:Rytmus generací,Květen 3' l957158.
str.482.488;J. Bžoch:Glosy k mladéčeské
ptrzii, Květen3, l957158'str.669-6.70'
Z. Heřman:Boj o člověkaa boj o poezii, Květerr2, l956/57,str.55; M. Červenka- M. Schulz:Čin.jeřešení'
Květen3, l957l.58.str. 492-494;M' Červenka:
Holub a l]rukner,Květen 3' 1957/58,str' 605-609.
M. Schulz:Započatá
cesta'Nad poeziívšedního
dne.Květen3. l957l5tJ'str.|73-|77'
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si více cenili tvorby ncŽ maniíestujících
prohlášení.9
Úroveň v časopiseotištěnýchveršů
přinášídnešnímučtenríři
zklamání.Témata,motivy, básnicképrostředky se opakují.Básně
trpí nadbytkem slov. ZasÍavímse konkrétnějiu třetíhoročníku'je nejvyhraněnějšía materiálově nejbohatší(redakce se tehdy rozhodla srovnat vycházeníčasopisus kalendářním
rokem). Všedníden se úžído popisu mčsta(V' Sládková, L' Lipanský), oslavuje se život
i s poznánímjeho hořkosti, objevujíse p|akátové,naivní,optimisticko-budovatelské
výzly
(nepřekonatelnáje Zdenka Petrová), či nekončícívariace na mi|ostnéproblémy (např.
o. Barák, J. Kubíček'L. Sedláčková,M. Pešekaj.).Pro mne překvapivě|Utvorbu trvale
provází témaválečné,přetrvávajícítraumata,ale iúzkost ze současného
atomovéhoohroŽení (J. Uher, F. Vinant, L. Sedláčková,Z. Petrová' J. Mydlář' J' Schneider)' Profilové
básníkyKvětna zl|ímá nejvícevnitřnísvětjedince. Konfrontujírozum a cit, děníokamŽiku
s dějinným trváním (v tvorbě M. Ho|uba). Sledují vzrušenía napětí člověka, lidskou
úpornosta touhu (v případěK. Šiktance;.Básně J. Šoto|yznamenajípokoru před hořem,
hledajítajemstvíbytí a podstatustereotypu,věří v přirozenost.Nočníosamě|ostve verších
F. Vinanta přinášív mvš|enkáchna lásku a válku pochopenísmrti' jiná báseň poodhaluje,
Že lidská stádnosta do sebe zahleděnílidé vytváří prostormoci' obhroubléměsto ubliŽuje
křehké Múze M. Červenky'Lyrické hrdinky J. Štroblovédozrávajív setkáníchvnějšího
a vnitřního světa, současnýcha minulých proŽitků'Ludvík Kundera v exotickémsetkání
s mimozemšéany
odhalujetíhupozemskostia s nadčasovýmihodnotamiantiky vstupujedo
současnosti'Uhrančivýje Ivan Diviš, jedinou báseň v Květnu zasvěcuje střetu tajup|nosti
a pokušitelstvís represívnímprostředímneznalých anepoznávajících(V Salamancejedné
noci, str' 775). Silný náboj do třetítroročníkuvnesl provokujícía provokativně chápající,
uráŽejícía hořce pravclivýVyvolávač oldřicha Mikuláška (str.775). \čtšinabásníKvětna
se snažíokolní skutečnostizmocnit empiricky, tezaurujeprožitkyopakujícíse odnepaměti.
Jako čtenářemne udivuje sebevědomíi sebeuspokojenítvůrců
kolem Května' Při srovnání
Almanachu Května a brněnskéhoAlmanachu mladé literatury Dokořán zaznívajíslova:
monopol na mladéumění.(.'') V Květnu jedinémbylo zatím
,,Květenmá dnes víceméně
'
možnosledovatjejich poněkud soustavnějšíusilování
o osobitépojímáníživotaa umění...'
je
j
j
Citát o to pikantnější.Že hodnocenío e i ch usilovánípíšesám členredakčnírady
- Z. Heřman. Tvorbu provází i přesvědčení,že ,,poezie pro všedníden..je jedinečným
'"
proudem současné
literatury. Předctrázejícípoznámku je třeba doplnit o dopisovéohlasy
a diskusnípříspěvkyz kruhůmimo Květen, z nichŽ vyplývá nenormá,|nost
takovéhopostavení,čijcn jeho zdání.|3Vác|av Have| vc svémdopisc,gsal:.Tentoprogramjako by stál
sám pro sebe kdesi nad vodami literárníhoproudění.,.'.Z. K. Slabý omezuje významn
Května slovy: ,,Proto také se Květen nemohl stát časopisemgeneračním,
nýbrŽ pouze
časopisemjedné generačnískupiny, k nížse z nedostatkupub|ikačníchmožnostíostatní
pouze případ od případu a na většíči kratšíčasovérozmezípřidávali. Thdy měly být od
počátkumladéča.sopisy
alespoňdva...l5

9)

A. Jelínekpíšeo rozporumezi ,,teoreticko-programovou
činností
a básnickoupraxív Květnu..(o koncepciŽivota,
Hrubínv rozhovoruříká:,,Myslelijsteto dobře;ale dostnešéastnějste
. Květen3' l 957/8,str.246-250).F.rantišek
to
v teoriifonnulovali.Že jsteto nysle li clobře,to se ukázďo v prui: na poezii...(Hovoříme
s Františkem
Hrubínem'
K v ě t e n3 , l 9 . 5 7 1 5 8
s t, r .l 4 0 - l 4 l . )
l0) 66k2.1g třcba h|edatv ideologii,propagandě
a politicedoby.
l | ) Z . H e ř m a n :D o k o ř á n .K v ě t e n . l 'l 9 . 5 7 1 5s8t.r '. 1 9 9 . 4 0 l .
l2) J.szoch:,,(...)jdeosilnéuměleckéhnutí,kteréunásnemávpřítomnostiobdoby...(Glosykmladépoezii,Květen
3. l957158.str.669-ó70.)
l 3) Sarnotné
příspěVků
otištění
takovýcír
vlastnědokazuje,žetolik sebestředná
redakceKvětnazasenebyla.
14) V. Havel: Pochybyn piog.irnu' Květen 2, |956157,str.29-3o.

Jestližepro poezii znamen
a vztahů,do nichžvstupuje,
znovuproSadithudbuovlivně
let vedly nemaléspory.Hov
vkusu a volá se po rychlénž
byla značkovánajako,,proje
cen..r/, a stává Se kontrastn
protože se jí zdá, že úroveř
amerického typu..' nabádá' '
plevel' aby byl nemilosrdně
Černobflý, agresívnípřístup
prahnou, a tak se v kavárně l
všedníden. S př-ispěnímro
veřejná soutěž.UŽznázvuje
neměly každodennostzachy
Že to nebylo nejjednodu
(Hulan.Velebný, Hořec) v dt
žebluesjim hrál.. na indexu,
zněl potom: ,ýšechny smu
(Šmejc,Hořec) ohlašovalor
rollu, nesmělo se vysílatv ro'
větu o básnftovi, který 'jde
písničkyk ',dennímupoužív
v roce 1962 J. Kotek' ,,svě
Blues. foxtrot, cha-cha,walz
k melodii citovou harmonii,
písnízaukáže nejčastějrse o1
lriska. Zřetelně vymezujítet
se Stal Jaromír Hořec. V p
cukrářem a foxtrotem I kdy
využívají zdrobnělin, perso
ročníku Hořec opět získal
a okouzlené městečko,v pt
,,pak jednou půjderozdáva
třetím ročnftu hořel Hořec p
se písničkapro'všedníden
|5)
16)
17)
18)
l9)
20)
2l)
22)
23)
24)
25l

z.x' Slabý:Generacenebo
L. oorůzká:Hudbaprc vše
v. leut: Co sdžezematane
Tamtéž.
J. Kotek: od rejdovákuk ror
J. Hořec: okouzlenéměsteč
J. Kotek: od rejdovákuk ro
M . H o l u b :N á šv š e d n í d ej en
J . K o t e k :P u b l i k u m k o n t r a
Zoiváme s kYtarouč.4, Prď
si vykrač
Např. ..sluníčko
Praha l958).,'Dvamodrébl
balonky.in Zpívámes kyta
26) J. Hořec:okouzlenéměste
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JestliŽepro poezii znamenalvšedníden moŽnostnávratuk civilnějšímuvnímáníčlověka
a vztahů,do nichŽ vstupu'je,pak měly ,,písničky
pro všedníden..jiný problém.Snažily se
znovuprosadithudbu ovlivněnoujazzem.Právě o tutooblastse v druhépolovině padesátých
let vedly nemaléspory' Hovoří se o tragickémúpadkunašíhudebnostia kaženílidového
vkusu a volá se po rychlénápravělo' Jazzová hudba překonává obdobídiskriminace,kdy
jako ,,projevnejhlubšídegradacezápaďu., který ,,musíbýt a bude vymýbyla zrračkována
cen...,, a stává se kontrastněmasovou zá|eŽitostí.Hudební kritika bubnuje na poplach,
protožese jÍ zdá, že úroveňje ,,ubohá ('..), beznadějněse snažícídostihnout svůj ideál
americkéhotypu.., nabádá, ,'aby pozorně a citlivě bylo zde oddělováno Zrno od plevele;
plevel. aby byl nemilosrdně a soustavněničen,zrnu však dopřán zdravý.plodný růst..''o
Cernobílý,agresívnípřístupnaháníhrůzui dnes. orchestry však zptaxe vědí,po čemiidé
prahnou'a tak Se v kavárně Alfa rodípravidelnéčtvrtkypod náZvem Hledáme písničkupro
všedníden. S pňspěníln rozhlasových pracovníkůa pod stejným mottem je vyhlášena
veřejnásoutěž
'Užznázvu je patrnajiná pozicevšedního
dnev hudbě.Melodie,rytmy,texty
nemě|ykaždodennostzachycovat,ale něčímchybějícímji doplňovat,nabíjet'
Že to nebylo nejjednodušší'
dokazují i některépříklady. Foxtrot okouzlené městečko
(Hulan-Velebný,Hořec) v druhémročníkusoutěŽebyl pro pasáž,,Iazz1e získa|úplnětím,
Žebluesjim hrál..na indexul9a dalšíprovozovánízáviselona nutnéopravětextu,výsledek
zněl potom: ,Všechny smutky úplně blues jim rozehnal...". Blues pro malého chlapce
(Šmejc,
Hořec) ohlašovalovznik novéklatby, protoŽev něm byl shledán náznakrock and
rollu,nesmělose vysílatv rozhlase.' . Jestližezákulisípopulámíhudby připomínáHolubovu
větu o básnftovi, který 'jde dál azápasí, i když se to úřednímuoku někdy nezdá,,..,pak
písničky
k ,,dennímupouŽívání..
byly jakýchkoli rozbrojůprosty.Zaujaly,jak to konstatoval
v roce 1962 J. Kotek, ,,svěžímhudebnímnápadem a neotřelým textovým námětem...,.
- dovršujítexty.Přinášejí
Blues,foxtrot,cha-cha,walz, slowfox - nejčastějšíhudebníformy
k melodii citovou harmonii, sentimenta humor.Frekverčníslovníksestavenýz finálových
písní2a
ukáŽenejčastějise opakujícíslova - den,svět,město,píseň/písnička,
noc, cesta'lidé,
liíska.Zřetelně vymezují teritorium,v němžse textďi pohybovali. Nejúspěšnějším
z nich
se stal Jaromír Hořec' V prvním ročníkujeho Dva modré balonky, spolu se Smutným
cukářem a foxtrotem I kdyby na sůl nebylo, zaujaly porotu i posluchačenejyíce.Texty
využívají
zdrobnělin, personifikací,čistéhoaŽ infantilníhopohledu na svět./] V dalším
ročníkuHořec opět získal obdiv publika za j|ž zmiňovanéBlues pro malého chlapce
a okouz|enéměstečko,v první opěvuje narozenídítětea jeho hudebníbudoucnost,v níŽ
jazzu' Ye
,,pakjednou půjderozdávatúsměvlidem všude...",v druhévšichnipodléhají
třetímročníkuhořel Hořec pro DívkujménemPygmalion. Pro zajímavost:ve dvou jménech
se písničkapro'všedníden protínás již-neexistujícímvšednímdnem v poezii. Ve třetím
|.1)z K SIabý:Generacenebo,,generace.',
Květen3, 1957/58,str. 545-54.7.
I b ) l - D o r ů Ž k aH:u d b a p r ov š e d n í d e K
n ,v č t e n3 , l 9 5 7 1 5 8s.t r .3 1 0 - 3 7 3 .
l7) v. I-ébl:Co s džezema taneční
hudbou?.Květen4. l959. č.2. str.6'
l8) Tamtéž.
l 9 ) J ' K o t e k :o d r e j d o v á k u
k r o c k u 'Č e s k ý . r o z h |Parsa h a 2. 6 ' 2 . | 9 9 3 '
lU) J' Hořec:okouzlenéměsrečko,
in Písničky
do kapsy,str.22.23,Prahal 959.
2l) J' Kotek:od reidovákuk rocku.ČeskÝrozhlasPiaha. 26,2. 1993'
2 2 ) M . H o l u b :N á šv š e d n í d ejne p e v n i n aK, v ě t e n 2 ,| 9 5 6 1 5 7 , s tIr-. 2 .
2 J ) J ' K o t e k :P u b l i k u m k o n t r a p í s n i Č k y a n e b P r ď p r á v é t y h l e ? . i n T a n e č n í h u d lb9aÓa2j.aszt zr .l 5 . 2 ] . P r a h a| 9 ó 2 '
z+) Zpívámeskytarouč.4.Prahal958;Písničkydokapsy'Praha|959;Zpívámeskytarouč.3l,Prahal96l'
z:t Např. ,.Sluníčko
si vykračujepo ulici rozmarně..(J. Hořec: Smutnýcukrář' in Zpívámes kytarouč.4,str. 8.9,
Prahal958). ',Dvamodrébďonky vyšlyst do mě:taadržíse za rucejakženicha nevěsta..(J.
Hořec: Dvamodré
^ . b a | o n k yi.n Z p í v á m es k y t a r o uČ ' 4s. t r .2 . l - 2 5P. r a h a| 9 5 8 ) .
lo) J. Hořec:okouzlené|něstečko,
in Písničkydo kapsy,Praha l959, str.24.25.
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ročníkuse jako textař představil Jiří R' Pick, aby horoval pro dívku' s níŽnakonec pro její
hloupost nechce nic mít.Zbyšek Malý, to je ono druhéjméno,na Malém nádraŽízalituje,
pro všedníden..mne
žehluk vlaku nedovolil, aby slyšelslova svémilé' Z autorů,,písniček
nadhledu
plné
humorného
písničky
otextoval
Dvořák.
zau1aluŽ tehdy nápaditý Vladimír
(foxtrotTam za lesem,o hospodě,kde se nepijealkohol) a v dnesuŽ klasickémNikodémově
pomalémfoxtrotu Je po deštivytvořil prototypzklidněnía pohlazenív písničkách.
A tak se zdá, Že všedníden v druhépolovině padesátýchlet byl podle nejpřesvědčivějších
veršůotištěnýchv Květnu určovánobavami z vá|ky, vymezován městem, prací. Podle
která
utftali k tématům,
písničekale lidétouŽili po rytmu jinémnežpracovníma válečném'
přinášejípotěšení.

BlohoslovDokoup

o jeho kriti

no

byl časopis,kte
|(véten
^ ^prózu
bylo méněnáp
v letech, kdy už nevycházel.
o česképróze psala do Í
Vohryzek se tétočinnosti
Fišerová (Marie Šotolová)
Hrách, Vladimír Novák, M
Jarmila Mourková, Jan Cigá
v ce|ých čtyřechročnících]
Zatímco se v Květnu formo
básníkůi kritikůpoezie, prói
tů, kteří někdy uměli dílo 1
ročnících- jen výjimečněr
prizmatem nějakéosobnost
Jméno Josefa Vohryzka se
delně zhruba ve dvou třetiná
vycházeÍ, je Vohryzkovi už
nejšéastnějším
vykročením
v zajetí ideologického poh|
z 2. čís|a" Vohryzek stejně
tématu a tematická ana|ýzaj
i hlavní hodnotícíkritérium
jako mechanická shoda obre
distickou představou o této
autorova prožitku,nicméně
deformaci' bylo tehdy ještěr
Hned v dalšímčísle,kde
nebo v 6. čísle,kde píšeo S.
zárodek jeho kritické metoc
kteréhoautora ajeho dalšíc

r)

?\

4)

Čtemev S. K. Neumannovi,l
Kronika, neboromán?,Květe
Reportéra povídkář L. Ašken
Tvůrčíomyl,
Květen l, l955
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3 pro JeJI
zalituje,
.en"mne
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ťémově
!ivějších
:í.Podle
m, která

BlohoslovDokoupil

Josef Vohryzek
o jeho kritickó recepce ěeské prózy
no slrónkóch Květno
byl časopis.který měl vliv zejménana vývoj česképoezie. Jeho působenína
bylo ménčnápadné,a snad lze dokonce říci, Že se stalo viditelným teprve
v letech,kdy uŽ nevycházel.
o česképróze psa|a do Května poměrně početnáskupina recenzentů,ale jediný Josef
Vohryzek se této činnosti věnoval soustavně. Další - jako Vítězslav Kocourek, Marie
Fišerová(Marie Šotolová),Lubomír Doležel, Miroslav Petříček,7.deněkHeřman, Karel
Hrách, Vladimír Novák, Miroslav lvanov, Ivan Klíma, Přemysl BlaŽíček,Arno Linke,
JarmilaMourková, Jan Cigánek, Vladimír Karfík nebo Jiří opelík - neuveřejnili zpravidla
v celých čtyřechročnících
Května o priize víc neŽ po třech čtyřechčláncícha recenzích'
ZaÍímcose v Květnu formoval program poezie všcdníhodne, který byl společnýmdí]em
básníků
i kritikůpoczie, próza by|a v časopisepředevšímv rukou příležitostných
recenzentťl,kteří někdy umčli dílo podrobit pozornéana|ýze,ale kteff - žvláštěv prvních dvou
- jen výjimečněměli ambice dívat se na jednotlivá dfla nebo dílčíproblémy
ročnících
prizmatemnějakéosobnostněnebo skupinově vyhraněnékoncepceliteratury.
JménoJosefa Vohryzka se objevujepoprvéhned v l. čísleprvníhoročníkua pak pravidelnězhruba ve dvou třetináchvšechčíselaŽdo |edna1959.V září |955' kdy Květen začíná
vycházet,je Vohryzkovi uŽ devětadvacetlet, přesto jeho první příspěvek není zrovna
nejšéastnějším
vykročením'Pojednává o Neumannově knize Anti-Gide a je ještě zcela
v za1etíideo|ogickéhopoh|edu na literaturu'' V reÍ.erátuo Kupkových Rušných dnech
z2.čís|a" Vohryzek stejně jako jiní recenzenti budovatelsképrózy přeceňuje význam
tématu
a tematická ana|ýzaje takéh]avrunrnástrojem,kteréhovyuŽívá'S tím pak souvisí
i hlavníhodnotícíkritérium- totiŽ kritériumtzv' pravdivosti' To už sice neníchápáno jen
jako mechanická shoda obrazu sc skutečností
(nebo,jak tomu bývalo častěji's propaganje
distickoupředstavou o tétoskutečnosti)a
do něj integrován i požadavekpravdivosti
autorovaprožitku,nicméněprávo autora na subjektivnívidění skutečnosti'natoŽ na jeho
deformaci'bylo tehdyještěněčímzcela nepředstavitelným'
1
.',
Hned v dalšímčísle,kde Vohryzek referuje o Aškenazyho reportáŽícha povídkách
nebov 6. čísle.kde píšeo Svatoplukověknize Putováníza hvězdou-'lze všakužrozez'naÍ
zárodekjeho klitické metody, spočívající
ve snaze dospět k určenítvůrčího
typu toho
kterého
autoraa jeho dalšíchvývojových moŽnostínejenposuzovánímdílčích
tematických
|(věten
^^prózu

l ) Č t e m ev S . K . N e u m m n o v i .K v ě t e nl . l 9 5 5 / 5 6 s. t r . 7 - 8 .
z ) K r o n i k a , n e h o r o t n á IK
t ?v,ě t c n | ' l q 5 . 5 / 5 6 ' s rór0' - ó | .
3) Reportér
a povídkářL. Aškenazy,Květen l, 1955/56,str.92-93.
4 ) T v ů r čoím y l ,K v ě t e nl ' l 9 . 5 5 / 5 6s ,t r .1 9 0 - l 9 l .
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segmentůa jejich tzv' pravdivosti, nýbržziíroveňi prostřednictvímjakési shrnujícícharakteristiky tvůrčíhogesta a stylovéhosměřování posuzovanéhoautora.o Aškenazym se např.
je 'schopnost neobyčejněpřesným jazykem, jemnými stylisticdočteme,žejeho zvliíštností
bými prostředlq a mírnou, jakoby zdržovanou dynamikou děje vynořit ruiladu, ovzduší,v.e
kterém vnějšídění sloužíjen jako slupl<npro mnohem zóvažnějšívnitřní, lyricbý děj,,) '
Takových postřehůnení zpočátku ve Vohryzkových pffspěvcích mnoho, ale jsou symptomaticképro jeho postupněsílícísnahu vyvozovat kriticképožadavkynikoli už z obecné
představy jakési ideální socialistické literatury, nýbrŽ z uměleckého naturelu toho kterého
autora.Nikoli náhodouVohryzek připomínáv referátuo knížcevojenskýchpovídekMilana
Kyselého Moje rota, Že epická próza nemá být jen zobrazením,a|e i ,,sebevyjtídřením,p.
a nikoli náhodou v tomtéŽreferátuzdůrazňujesvépojetíprozaika-umělcejako toho, kdo se
nesmíopakovat, ale musí ke skutečnostipřistupovat vždyjakoby od počátkua po svém:
,,['.]
nesmípřizpůsobovat odpozorovaný životnímateriál tradičnífabuli, nesmípřisekávat
pravdu, aby se vešIa do přežilých dějových schémat ['..l Vywdří fabuli - tj' ng,',ymýšIí,
neobkresluje, ale vyciťujeto, co mu vzniká pod rukama. Dává nar fumq co jest, co bylo už
před ním, co upoutalo jeho poprnost; ddvó tomu smysl - ne' vystihuje smysl, kteý v tomje
a kteréhosi před níntnikdo nevšiml.,,,
.
Je zajímavésledovat,jak Vohryzek při prohlubovánísvékritické metody neustále cítí
potřebu ohrazovatse proti moŽným nařčenímz revizionismu nebo nemarxistickéhopřístupu' V prvním a druhémročníkuje tato tendencepřítomnaspíšev podtextu,jakmile se však
Yohryzek dostal do vlekJých polemrk s 5iřím Hájkem, nabývá na explicitncr"ti. Vohryzek až
ale přestoje ze
do konce svékritickéčinnostiv Květnu zůstává,,pravověrným..marxistou,
strany ještě pravověmějšíchneustále napadán - a jeho působeníbylo zřejmě nakonec
i jednou z příčinzániku Května.
o tom' že Vohryzkova snaha vydobýt uměleckémusubjektuprávo na osobitý a předem
necenzurovanýúhelpohledu se v Květnu odehrávalazce|av hranicíchmarxistickéestetiky,
se lze přesvědčit např. v jeho příspěvku do diskuse o Valentově románu Jdi za ze|eným
světlemÚ,který sice posoudil mnohem citlivěji nežtřeba Ivan Klíma, ale k němužpřistupo',krachu indivi'dualis.
val stále ještěpředevšímjako k obrazu krize ,,liberalisticl$ch iluzí', a
jasně
tickéhohumanismu,,.Své marxistickéstanovisko
deklaroval i v recenzi dvou knih
,,nástrojem
Kalurynského literárních skic, kde vyzvedl, Že ana|ýzy polského kritika jsou
k odhalenífilozofické podstary díla^ajejich cílemje 4jištěníobecných společenslqcha politiclcýchspojitostí,jimiždíIo žije,,,.A podobně bychom moh|icitovat z jeho bilančního
článkuo prozaických příspěvcíchv prvníma druhémročníkuKvětna''. z úvodníkuUmění
je takémyšlení!tl, z třídílného
seriálu o Isaaku Babelovi|2 nebo ze samotnýchpolemik
s Jiffm Hájkem. Zde všudesice prosazovalprávo hledajícíhointelektuálana omyl (,,Každý
omyl je možnopovažovat za projev revizioni:mu, protože každýodklon od marxisticlqch
principů znamenó koneckoncůjejich revizi. Pak se ale můžemelehko octnout v bludnént
kruhu. Strach před omyly, kteréjsou průvodnímzjevem každéhoýboje, vede ke strnulosti,
k dogmatismu,k neschopttostičelitnovým situacím.,,,'),ale takése zde všudeopakovaně

s)

Reportéra povídkářL. Aškenazy,Květen l' |955156'stÍ.92'

6) Povídkyvčerejší
a dnešní,
Květen 2, 1956157,
str. l53-154.
7) TamtéŽ'str. l53.
8 ) Ještěk Valentovu romántr,Květen 2 ' |956157' str.294-296.

e)

setkáváme s přesvědčení
světového názoru a žemá '
Mezi Vohryzkem a těm
povrchní formulačnírozdí
postulát prvotnostiestetic
val kritik nejen sféruvýraz
ka nebyl někdo,kdo uměle
člověk, který po svémvidí
tv ar:,,osobitost umělecké
nezdá se nám' žeje stejněl
umění sbíró svézákladní ž
v ěj šíruzrc adlem společensl
uměleckéhoobrazu, pak se
a hodnocení světa. Ten,
zt oto žňuje s p ožadavkem ol
uměleckéhoproj evu totižn
osobiý nar dá výraz osob
Všechny podstatnérysy
číslechřeího ročníku.K'
ských estetiků,s jejichž r
dočasnéhouvolněnív lete
val k nim se značnoudávl
prozaik nebyIh|ásnoutrou
s tím,jak byly v Květnu zh
moderní a modernost. YoI
a hned nato vyzvedáve ,'7
v Lustigově knize Noc a I
a jíz|ivě dodává, Že odpůr
povídková forma těžíz des
,principiálně,
odmítaní,
Přesto, Že Vohryzek se
principů v literiírníkitice,
spolu s postulátem mode
oslavuj ícíchhrdinstvíMert
Průběh onécxemplární|ik
Vohryzek jako primitivní
svémspisku Problémya v.
na zam|žu1ící
a zkreslující
tlakem svá původnístan
poznámky' že polemika ni

Literárnískici, Květen 2' |956/57' str.302.

l0) Próza v Květnu,Květen2, |956157,str.359.
I l ) Květen 2, l956/57'str.305-306.
12) Babel, Květen 3, | 957l 58, str. | 42-| 45, 2 |4 -2|6, 2.|4 -276'
1 3 ) Uměníje takémyšlení!,
Květen 2, l956/57'str.306.

l4)

rl <J\,
lbI
l7)
l8)

TamtóŽ.
.

-

J e s ( eK c l a n K" u m J u g o s l a
Prozaickápruotina,Květe
rcrititu aktivní'neboreak
J. Vohryzek:Ve 3. čísleL
str.39ó; Nepěknémóresy
n o v i n v l 9 5 8 ,č .l l ' s t r . 7
l9) Jestližópolemikypřerůst
r
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cícharakm se např.
i stylisticvzduší,ve
:býděj,,).
l symptoz obecné
o kterého
:kMilana
dřením,ó,
ro,kdo se
po svém:
lřisekáyctt
Le,lymýšlí'
:o bylo už
ývtomje
ustá|ecítí
ho přístule se však
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'estoje ze
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a předem
í estetiky,
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nástrojem
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setkáváme s přesvědčením,Že dobrá literatura se neobejde bez implicitně obsaženého
světovéhonázoru a Že má i svéideologickéfunkce'
Mezi Vohryzkem a těmi, kdo rnocensky ovládali literární scénu,neležel však pouhý
povrchníformulačnírozdíl.De facto byl ve Vohryzkových formulacíchobsaŽennezakrytý
postulátprvotnostiestetickéfunkce v uměleckémdíle,přičemždo pojmu estetičnazahrnoval kitik nejen sféruvýrazovýchprostředků,nýbrŽi sférumyš|ení'Prozaik užpro Vohryzka nebyl někdo, kdo uměleckými prostředkyodívátzv.společenskynaléhavátémata,nýbrŽ
člověk,který po svémvidí svět a svémusubjektivnímuviděnídává odpovídající
umělecký
Ívar..,,osobitost utn,ěleckého
projevu požndujekdekdo a klekdo odsuzuje unifurmitu. Ale
nezdd se nónt' žeje stejně všeobecněuzndvána osobitost a odsuzována uniformita tam, kde
ulněnísbírá svézákladní živiny.Je-li totižunění specifickou 'formou poznání,je.li nejcitlivějšímzrcadlem společenského
vědomí,.je.Iilidsl<imyšlenkazákladnímstavebnímkamenem
uměleckéhoobrazu, pak se požadttvekosobitosti v uměnímusívztahovat i na oblast myšlení
a hodnocení světcl. Ten, komu \,hovuje nalinkované ntyšlenía přitom se deklclrativně
ztotožňujes požadavkemosobitosti v unňní, tenpropadá koneckoncůformalismu. osobitost
uněleckéhoprojevu totižneÍkvíve vynalézav\ích
kudrlinkóch, ale rodíse jen rtjen taru, kde
osobitítvar dú vyíra:osobiténtyšlence'',,*
Všechny podstatnórysy Vohryzkovy kritickékoncepce se ustáli|y zhruba už v prvních
číslechfieího ročníku.K její krystalizaci přitom do jistémíry přispěly podnětyjugoslávských estetiků's jejichž názoÍy se našeku|turníveřcjnost mohla seznámit v atmosÍéře
dočasného
uvolněnív letech l957-.58(Vohryzek mczi nimi ovšemdiferencoval a přistupoval k nim se značnoudávkou kritičnosti.)l]
Jeho postupněse vyhraňujícípožadavek,
aby
prozaik nebyl hlásnoutrouboucizícl'rnázorůa z vnějškupřejatéhopoznání,zároveň souzněl
s tím.jak byly v Květnu zhruba od poloviny třetíhoročníkupostupněrehabilitoványpojmy
modcrníamodentosÍ.Vohryzck sárn pracuje s pojmem modernosti ve studii o Babe|ovi
a hnednato vyzvedáve ,,zjevněnejlepšíprozaicképnotittě zcl několik posledníchlet,,,ÍoÍtž
v Lustigově knize Noc a naděje,autorovo vědomévyuž'itíprostředkůtzv' moderníprózy
a jízlivě dodává' Že odpůrcimodernismuknihu,,patrněpochválí,protož,e
nechápou,žejeho
povídkováforma těžíz destrukce,kterottv průběhuvícenežpůl sta let prcváděli autoři jimi
'
princ ip i úlně' tlc!ntítattí,,|6.
Přesto, Že Vohryzek se doposlcclkavyhýbal jakémukolivzpochybněnímarxistických
principův Iiteriírní
kritice, stačilojelro zdůrazňování
subjektivity a tvaru v uměleckémaktu
spolu s postulátem modernosti a s několika nelichotivými poznámkami např' o prózách
oslavujícíc|r
hrdinstvíMeresjevovatypu k tomu' aby byl jako kritik Května nakonecum|čen.
Průběhonéexcmplárnílikvidace byl asi takový: Ve 4' čísletřetíhoročníkuKvětna odmítl
Vohryzekjako primitivní a nevědeckoumetodu,s níŽJiří Hájek přistupoval ke kritice ve
'.
svémspiskuProblémya výhledydnešní
prózy' V 6'' 7' a 9. číslepa'(byl nucenodpovídat
nazam|žující
a zkreslující
polemikyHájka samotnóhoijcho obhájců'o' Přitom pod vnějším
tlakcm svá původnístanoviska.zjcvněpř;tvrzoval'V ll. číslepak kromě Vohryzkov;l
poznánrky,žepolemika nabyla zccla nevčcnýchpoloh' takžev ní nehodlápokračovat'''

l4) TamtóŽ.
l 5 ) J e š t ěk č l á n k ů m ; u g o s l á v s k týecohr e t i k ů
K ,v ě t e n3 , l 9 5 7 1 5 8S' t r . 4 5 2 . 4 . 5 3 '
I t t I P r o z r i c k áp r v o r i l t aK. v Ó t c I t . . l 9
' . 5 7 / . 5s8l r. .. l q ( ) .
l 7 ) r c r i t i k ua k i i v n ín, e b or e a k t i r ' n íK?v. ě t e n3 , 1 9 5 7 / 5 8s.t r .l 6 9 . l 7 l '
l8) J. Vohryzek:Ve 3' čísleLiterárníchnovin...,Květen 3, l957/58.str.332;NoVá avantgarda,
Květen 3' l957158,
str.396;Nepěknénróresy'Květcn 3. l 957/58.str.5 |5-.5l 6. - J ' Há.jek:Polemiky.rámusenía prograrny,Literámí
n o v i n v1 9 5 8 .č ' l l . s t r . 7 .
l9) resttizópolemíkypřerůstají....
Květen3. l9.57l.58.
str' 633.
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20,
vyšel redakčníčlánekJeštěo litenírníkritice
který měl obecnějšícíle,ale mj. se dotk|
i sporu Hájek x Vohryzek a víceménědal Vchryzkovi za pravdu, když poukaza| na Hájkův
sklon k neprůkaznému
známkování a mentorování.Ve |2' a 14. čísledostává Vohryzek
mnohem víc prostoru neždffve: v bloku příspěvkůo česko-slovenskýchliterrírníchvztazích
.,
recenzuje něko|ik novinek sloven.skéliteratury a dostává se do zjevnéhonázorového
..,
rozporu s Vladimírem Mináčem
který tu psal o novinkách česlcých.A poté se rozbíhá
k prvnímu velkému,do značnémíryjtŽ syntetizujícímukritickémučlánkuPróza dnes.',
který měl být podle úvodníanotacepředevšímzhodnocenímotčenáškovynovely Romeo,
ZbaJulie a tma, PtáčníkovaMěsta na hranici, Lustigových Démantůnoci a Škvoreckého
bělců' tedy přesně ýchŽ ptóz, o nichž předtímpsal Mináč. Po první částio otčenáškovi
2a.
a Ptáčníkovivyšla však v l. číslečtvrtéhoročníkujen pasáž věnovaná Lustigovi
V tomtéŽčíslebyl pod názvem K úvazea k polemice otištěntakénepodepsanýprogramový
článek,jehoŽ autory byli údajněMiroslav Červenkaa Josef Vohryzek a který mimo jiné už
,'.
zdůrazňujei právo autorana stylizaci a deformaci skutečnosti v dulšíchpěti zbývajících
číslechKvětna pak už Vohryzkovo jménonenajdeme.
V tuhnoucípolitické a ideologickéatmosféřekolem konference Svazu čs.spisovate|ů
s referátemLadislava stolla nastoupil Květen račípohyb zpět. Místo pokračováníVohryzkovy stati se ve 3. čísleobjevuje rezoluce z konferenceSČS a výňatekze zprávy Úv sČs
s nekolrkrétnímivýtkami v:ůči,,projevůmideově nesprdvným, kterépod nepochopeným
heslemestetickénóročnostia bojeproti vulgárnímusociologismuzahónějíněkdy literaturu
posMní,,.'oA v číslečtvrtém
Jiří
od jejíhonejvlastnějšího
společenského
si pak šéfredaktor
Šotolaposype hlavu popelem a ve vynucenémkritickéma sebekritickémzápalu zapomene,
.,'
Že ještě nedávno bral Vohryzka v ochranu
Zatímco ostatní',provinilé..přispěvatele
Května kárá dosti neadresně,jediný Vohryzek je v jeho úvodníkujmenován, zřejmě jakcl
exemplárnípříkladideovéúchylky.Jeho polemiky s Hájkem jsou nazvány hašteřivýmia pro
čtenářenezajímavýmia jeho ,,neuvážené
a křiklavé narážkl,,,jako ta o Meresjevovi, pý
právem vyvola|y ',nejenomostře odmítavoureakci v ostatnímtisku,ale i energ'iclýnesouhlas mnola čtenářů,,,ó.
A tak skončil. bohudíkjen dočasně- jeden příběhkritikova hledání
a nacházení.Květnu ovšemsebekritika stejně nebyla moc platná: 6. čís|emzant'káa v nástupnickémPlameni, jehoŽ šéfredaktoreÍn
Se stal Jiří Hájek, byly všechnyjeho hříchyještě
vyprány a důk]adněpiopníny29.
Dostáváme se k závěru: Jestližejsem uvedl, že vliv Května na ývoj prózy byl možná
silnějšíteprve v době, kdy už časopisnevycházel, měl jsem tím na mysli hlavně vliv těch
stanovisek a názori, jejichž mluvčímbyl Josef Vohryzek. Dnes se nám mohou jeho
postuláty zdát samozřejméa v lecčemi překonané.Ale v době opětnéhozpřísněníideologickéhodozoru nad uměním,který trval aŽ do roku 1963,tomu tak vůbecnebylo. Vohryzkovo úsilí o emancipaci tvůrčíhosubjektu na politických dohlížitelícha jejich
poručníkování
patřilo k těm impulsům,kterépomáhaly postupněrozpouštětledy strnulosti,
takŽe po novém uvolnění poměrůuž se zdálo takřka nepochopitelné,proč vzniklo tolik

pokřiku kolem Škvoreckéh
vlastně Josef Vohryzek zaslor
ně dosvědčujínapříklad rece
i recenzi Vohryzkovu (1964
v Květnu.

20) K v ě t e n3 . l 9 5 7 i 5 8 .s t r '5 8 9 . 5 9 l .
21) Poznámkyk několikaslovenskýmknihám' Květen3' |957l58'slr. 670.ó73
t t \ Proudproti proudu'Květen 3' l957158.str.6ó6-ó68.
, 1 \ Prvníčást'Květen 3, ] 957/58'str.780-785'

24) Próza dnes,druháčást,Květen4, 1959' str.25-27.
? 5 \ Květen 4. l959. str. 1'3.

26) Ze zprávy ústředníh.l
výboruSvazučs.spisovatelů,
Květen4, l959, str.99.

z7) Nárďný

program,Xl'ětt:n4, l959, str. 145-|4.'].

28) Tamtéž'str. l46.
29) A. Sychra,Schemadsuusirjeclogickýčinaturalistický?,
Plamen l959, č

30) zbabetci po šestiletech,Host d
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pokřiku kolem ŠkvoreckéhoZbabělců, pročbylo nutnézastavit vyďávání Května a čímsi
vlastněJclsefVohryzek zasloužil tolik okřikování a nepochopení.Ťuto změnu optiky názorně dosvědčujínapříklad recenze druhéhovydán'í Zbabě|ci, mezi nimiž konečněnajdeme
i recenzi Vohryzkovu (1964) ,u, zaloŽenou právě na tvrzeních, která už nemohla vyjít
v Květnu.
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JiříSvobodo

Romón KorloP|óěníkoMěstono hronici
fsem si vědom, žetematickévymezeníméhopříspěvkuprovokuje hned několik otázek.
" Je rnoŽnévyslovit pochybnosti, zďamá smysl obracetpozornostk románu, který vyšel
poprvév roce l958, tedy před pětatřicetilety. Je takémoŽnénamítat,žetakto zúžené
téma
nemusíbýt produktivnía můžedokonce véstk určitéjednostrannostive výkladu. Kare|
Ptáčníkpařil k těm spisovatelům,kteříse podílelina uměleckéa ideovékoncepci časopisu
Květen a jejichŽ tvorba byla častospojovánas tvůrčím
programemv tomto časopisuvyhlá.
šeném.
To jsou samozřejměokolnosti vnější,ne všakzcela be zýznamné' Ptáčníkovatvorba
byla od počátku přitaŽlivá pro čtenářei pro kritiku nejen svým niímětem,ale hlavně
vnímavostípro tragicképostaveníčlověkav dějinách.Potvrzujeto Živý ohlasjeho prvotiny
Ročnft 2l, dosvědčujíto i polemiky, kterévyvolal jeho druhý román Město na hranici'
Ptáčníkse v něnl vracel k námětu tenkrátstále naléhavému:
k problémuosidlováníčeského
pohraničípo květnu 1945.
Výměna názoru' která se nad tímtorománem odehrála,i její literárnía politická motivace
podávajísvědectvío rozporuplnýchpoměrechIiterárníhoŽivota v polovině padesátýohlet.
Ptáčníkprovokova| některékritiky nejen pojetím tématu,ale i polemickým postojem
k Řezáčovu Nástupu. kitická reakce na jeho román vytvořila poněkud zv|áštnísituaci:
Město na hranici se svým námětem vrace|o do minulosti o více neždeset let, bylo však
pochopenojako aktuálníromán,v němžse projevujízák|adníprincipy programuvšedního
dne, tedy jako rea|izacekoncepce,s nížvystoupila skupina kolem Května'
Můžemenamítnout,Že Ptáčníkse v románu vyrovnával předevšíms vlastnízkušeností,
Že prostě pokračoval ve způsobupsanÍ který zahájll už v prvotině; v druhé po|ovině
padesátých let nebyla pro něho zkušenostz války i z prvních poválečnýchc|nůněčím
překonaným a uzavřeným. Na jeho románech je vidět' Že svůj tvůrčí
záměr utvářel pod
bezprostřednímvlivem pová|ečného
ovzduší:chtěl zachytit člověkav konkrétnímhistoric.
kém okamŽiku, přitahovalo ho drama jedince, prožívajícítro
jakýsi mezičas,situaci na
hranici dvou epoch.To, co ho skutečněspojovaloS programemvšedníhodne, bylo přesvědčenÍ,Že člověk ve své každodennostivytváří dějiny. UŽ na prvních stránkách Města na
hranici se objevuje obraz všednískutečnosti'poznamenanépo létaneměnnýmizvyklostrni
a řádem věcí:válka tentozpůsobŽivotazměnila, avšakv prvníchdnech po níopět přicházejí
lidéa postupněvytvářejínovou všednískutečnost'
Tak vyzníváprolog k románu i celá řada
jeho klíčovýchkapitol.
Ptáčnfta prostě pňtahovala dramatická scéna'vzniklá v důsledkukoncc druhó světové
války: Němci, kteff takřka po staletížili v pohraničí,odcházejía na jejich místapřicházejí
z vnitrozemíČeši.Rozhodujícípro něj přitom bylo vlastnípoznání,ómociona|itaosobního
prožitku neustupujeu něho do pozadí,projevuje se nejen v zobrazeníprostředí,alc také
v kresbě lidských charakterů.

Ve svém přístupu k námět
partiích je mezi oběma romár
očíbije typologická příbuznl
některévlastnosti Raclavské
scénami(vstupníkapitolao p
těžkésnéstdalšímnožstvídc
zkoumání těchto jevů však z
často na stejných faktech ch
z Města na hranicije sice svj
výhradách' které vůčiní mi
zřetelně hranici mezi kladnýi
I kdyŽ je pochopitelněv zaje
jediná pravda, u něho při kon
v jeho podání dostávajínezří
soustřeďuje více k zobrazení
nost.isk|ádánakonecobrazdi
k celku' Kdežto u Řezáčeje
vyabstrahovanéprincipy ov|
tématu,podle nich se v díle
Ptáčníkse takovým apriornin
vadelsképrózy,a|e nepopřel i
Město na hranici se v tehde
na jedné straně i v něm dozn
narušovaloa vlastněpředjíma
je Valentůvromán Jdi za ze\e
jako jsou Škvoreckého
Zbabě
na Ptáčníkůvromán rozporn
Zbabělců' avšakvýhrady vůč
me-li v podstatěmalichernés1
Mrázek, jedna Z postavrománl
vyzně|y Íecenze jako řada v'
objektivnísvědectvío době ni
aŽive|ný nebo má svůjvnitřní
zabývaly, se nabízejíke konfr
předevšímo kritiku Próza dne
mickéreakce,namířené
nejen1
recenzi Jana Petrmichla Hrani
Sychry Schematismusideolog
Vohryzek má nesporně zás
k Ptáčníkovurománu. ocenil
l)

A. Sychra: Schematismus
ideol
živelnosti,LitN l 959,č.l ' str.Z

2) J. opelík: Historickýrománo st
Praha |9ó9, str.80.88.

3) -petr-.(J.Petrmichl):LetecMere
4) K v ě t e n3 , 1 9 5 7 / 5 8č, . l 4 ,s t r . 7 8

s)

6)

Nový život l959, č.3, str,232P l a r n e nl 9 5 9 ,č .| , s t r .3 2 - 3 7 .
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Ve svóm přístupuk nárnětuse zřetelně odlišujeod Řezáče,i kdyŽ analogie v-někteých
partiíchje mezi oběma romány nápadná,takžeprávem neušlapozornostikritiky.' Pffmo do
očíbije typologická příbuznostmezi postavami (napříkladTrnec z Nástupu jako by vtiskl
některévlast'nostiRaclavskémuz Města na hranici), neméněnápadnáje podobnostmezi
scénami(vstupníkapitola o příjezduprvníchČechůdo města,jejich střetnutís Němci). Není
těŽkésnéstda|šímnoŽstvídokladůo podobnostechmezi oběma romány.Při podrobnějším
zkoumánítěchto jevů však zjišéujeme,
Že Ptáčníkmechanicky nepřejímal odŘezáče, že
častona stejných faktech chtěl ukázat, žeje |ze vidět takéjinak. Třeba postava Říhova
z Města rrahranici je sice svým rodokmenembiízká Bagárovi z Nástupu,je všakpři všech
výhradách,kterévůčirrímůžemernít, viděna s většíobjektivitou. Vede.li Řezáč vždy
zřetelněhranici mezi kladným a záporným,je u Ptáčníkataková vyhraněnostdosti vzácná.
I kdyŽje pochopitelně v za'ietídobovéideologie, idea, která byla lidem předkládána jako
.;edinápravda,u něho při konfrontacis realitou vždyponěkud utrpí.Nastolovanépravdy se
vjeho podánídostávajínezřídkado rclzporuse skutečností'
Ptáčníknarozdí|od Rezáčese
jednotlivostí,z mozaikovitých obrazůzdánlivě všednískutečsoustřeďujevícek zobraz,ení
nostiskládá nakonec obraz doby. Jeho tvůrčí
postupje induktivní:od jednotlivostísměřuje
k ceiku. KdeŽto u Řezáčeje tomu právě naopak:uplatňujedůslednědeduktivnímetodu,
vyabstrahované
principy ovlivňují .tobrazeníreality,jim je podřízenai autorova Znalost
tématu,podle nich se v dí|eutváří ncjen typologie postav,ale i hlavní dějovékonflikty'.
Ptáčníkse takovým apriornímpřístupůminstinktivněbrání,nevyhnul se zcela vlivu budovadelsképrózy, a|e nepopře|ani svou vlastnízkušenost.
Město na hranici se v tehdejším
literárnímkontextudostalodo poněkud zvláštnísituace:
na jednéstraně i v něrn doznívaly vlivy z počátkupadesátýchlet, na druhétoto schéma
narušova|o
a vIastněpřcdjíma|odalšívývoj' Nepředstavujedílotakovémyslitelskésíly'jako
je Valentůvromán Jdi za tn|enýmsvětlomz roku |956, nenídí|emtak vyhraněnékoncepce,
jakojsou SkvoreckéhoZbabělci,kteřívyšli takév roce l958. Reakce dobovékIitiky byla
na Ptáčníkůvromán rozporná, neupadla sice do skandalizujícíchpoloh jako v pffpadě
Zbabě|ců,
avšakvýhrady vůčiněmu ncsou zřete|něstopy ostréhoideovéhoSporu.Pomineme.li v podstatěmalichcrnéspory, ktcr.ése v souvis|ostis Městem na hranici objevily, zda
Mrázck,je dna Z postavrománu,je životnější
nežMeresjev z Příběhuopravdovéhočlověka,,
vyzněly recenzejako řada vyhrocenýchotázek:je román pravdivý nebo není' vydává
ob.iektivní
svědectvío době nebo ncr'ydává'je obraz světa v něm zachycenjako chaotický
r Živelnýnebo má svůjvnitřnířád.]Z mnohakritických statí'kterésc Ptáčníkovýmrománem
t'abýva|y,
se nabízejíke kon|rontacitři pro tehdejšídobu skutečnětypická stanoviska'Jde
předevšímo kritiku Próza dnes od Josefa Vohryzka uveřejněnouv Květnua a o dvě polemickéreakce,namffenénejenproti Vohryzkovi, ale i proti Městu na hranici. Mám na mysli
recenziJana PctrmichlaHranice Žive|nostiotištěnouv Novém Životě. a úvahuAntonína
SychrySchematismusideologickýčinaturalistický.?
publikovanouv Plameni'o
Vohryzek má nesporně zásluhu na tom, že se pozornost literární veřejnosti obrátila
k Ptáčníkovu
románu. ocenil na něm schopnostzachytitpohyb v dějinách,akceptoval

t ) A. Sychra:Schetnatistnus
ideologickýči naturalistický?.
Plamen 1959' č. 1' str-32-37;M- Jungtnann:Hranice
. l .0 ( ) - l 0 4 .
^ ' ž i v e l n o s t i , L i t N l 9 5 9 ' č ' l . s t rJ..4M; o u r k o v áK: r o n i k á ř n a š e h o ž i v o t a , P l a m e n | 9l 6, s4t,rč
z) J ' opclíL: Histofickýrtltnítn
o současnosti,
Host do domu |9ó2' č.2'srÍ.74.79. Knižněin Nenáviděné
řenresio,
Praha l 9ó9. str.80.88.
.petr.(J. Petmichl): Letec lvleresjeva dědaMriízek,Rudéprávo l 6.l .l959' str..l.
]]
. 'l 4 . s t r .7 8 0 - 7 8 5K. r ' č t e4n, l 9 5 9 ,č .l , s t r '2 5 - 2 - 1 .
1 ! K v ě t e n3 . l 9 5 7 1 5 8č
) j N o v ý Ž i v o tl 9 . 5 9č
. .3 . s Í r2' 3 2 - 2 3 6 .
o ] P l a I n c l rl 9 5 9 ,č 'l , s t r '3 2 - ] 7 .
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záměr vidět prostélidi jako uskutečňovatele
historickýchzměn. Postavy románujsou podle
je
něho pozoruhodné tím, Že
ne|ze redukovat na žádnou tezi, jsou ve svých projevech
jsou
svobodnéa přesvědčujísvou individualitou.Jsou dobře odpozorovanéze skutečnosti,
jednají
postavy,
které
myslí
i
,,prototypemobrovskélidské i sociální síly...oceňuje ty
nezávisle, bez ideových vzorů.Jde o postavy, kterépři všízaujatosti pro danou historickou
chvíli vyjadřují samy sebe.
Petrmichl ve svém vystoupení napadá všechna tato tvrzení. Ptáčník prý nevyjadřuje
pravdu, ulpívá na izolovaných jevech, vychází sice z reality, ale neorientujese v ní,nemá
jednotnou ideovou koncepci,je živelný,společenskynepodmíněný.Tyto
výhradyjen potvr.
zují apriorní přístup k románu, vycházejí z tehdejšíchideologických představ o literiírním
díle, proto nakonec vyúséujív tvrzení, že autor v odmítavémpostoji vůčischematismu
na zpochybňovánínové
z počátkupadesátýchlet upadl do novéhodogmatu, za|oženém
historické reality. Nešlo vlastně o samotný román, ale o ideovéaspekty, kterése zača|ypÍi
jeho interpretaciprosazovat.Sychrova kritika sice volila poněkud mírnější
tón, vychiízela
však ze stejriých pozic: Ptáčnft se opírá o pravdivá fakta, ale nepostihuje vztahy mezi nimi,
nechápe jejich smysl, neproniká k podstatě věci, zastavuje se u povrchníchjevů, chtěl
překonat schematismusideologický,zabředl všakdo schematismunaturalistického.
Konfrontace těchto názoru má samozřejmědnes užjen literárněhistorickývýznam: byla
sice vyvolána jedinýrn románem' ukazuje však na hlubšídiferenciaci, která se zača|a
prosazovatv literárnímvývoji v polovině pade-sátých
let. Autoři kolem Května,jak je patrné
,
z jejich kritických statíi teoretickýchčlánků' neměli v úmysluformulovatprogram,kteý
by výslovně popíral v té době obecně uznáyané názory na |iteraturu a na její úlohu ve
společnosti,avšaktím,jak zdůraznilivýznam všedníreality,jak po|oŽili důraznajedinečnost lidské existence,rozšiřovali tvůrčíprostor a vytvářeli předpoklady pro svobodnější
umělecký projev. Z Petrmichlových i Sychrových názorů(ale i z reakcí dalšíchkdtiků'
napříkladJiřího Hájkaó) zřetelně vysvításnahaudrŽetvývoj literaturyv daných ideologických mezích.
V polemice nešlojen o Ptáčnftůvromán, výhrady vůčiněmu vyzně|y jako argumenty
proti programové koncepci Května. Budeme.li Město na hranici ana|yzovaÍpodrobněji'
zjistíme,žePtáčníkvynaložil značnéúsilí,aby rJramatichýtok historických událostízachytil
v promyšleném'účelněkomponovaném celku. Patrná je tato snaha hlavně na první črísti
románu. Příval epizod je zachycen v chronologickémsledu: osudy jedincůjsou viděny
v konkrétníchvzta'zíchk historické realitě. Bohatě rozvětvená epická linie je rytmizována
jakje skutečněpřinášelypoválečné
Cechů,
udrílostmi,
dny.Děj se otevírápříchodemprvních
výrazný předěl představuje odsun Němců a celý proces obnovování nové společnostije
dovršenvolbami v roce l946.
Zv|áště v první částije konflikt mezi Čechy a Němci viděn jakoby ze zornéhoúhlu
poválečnésituace, Íedyz pozice vítězůnad poraženými.osobitost Ptáčníkovapřístupu se
projevuje v tom,jak chápe činysvých postav motivovanépocitem historickéspravedlnosti.
Vyciéuje absurdnost a nesmyslnost pomsty. otázka viny a ftestu není u něho pojatajednoznačně:častočiny vedenétouhou po tzv' spravedlivéodplatěpostihujínevinné,stejnětak
nejsou postavy Čechůvždy kladné a Němců opět záporné;jeho zájem je více soustředěn

Např. v článcích:Mladí básníci na II. sjezdu spisovatelů(Karel Šiktanc,Miroslav Červenka,Miroslav Florian,
Jiří Sotola), Květen l, l 955/56,str. 29|.297;.M. Holub: Náš všedníden je pevnina,Květen 2, l956/57, č.l, str.
1.2; J. Boček:Poetickýzázrak všedností,
Květen 2, |95615.7'č.3'
str. l0ó.lo8; J. Sotola:ojedné koncepci'
Květen 2, |956151
tamtéž,
str.305.30ó.
, č.7. stÍ.262;]. Vohryzek:Uměníjetakémyšlení,
8) J. Hájek:Kult konfliktnostia,životní
pravda,Rudéprávo 3 l. l. l959' str.2.

k člověku, který se stal obč
slábne; jak pokračujeodsun
zími Čechy.To, co mělo ztr
střetávání nejruznějšíchryze
místech zahlcuje dějovéna1
robustnílidovétypy,jak je p
postav. Zato k dobovémust
v románu (např.Řítranebo}
JestližeVohryzek oprávně
nosti a dokumentovalsvétv,
odklon od tétometody v záv
nejen kresbu postav, ale i dě.
kde byl nucen zvládat nepř
gestu.Přt
v jednom tvůrčím
pod
kdyŽ
dobově
lidskosti, i
Ptáčníkovavypravěčskái
a utváří svépostavy podle m
nejen v závěrurománu,ďejt
Jak d
ráno a Šestapadesátý).
byl si Ptáčníkvědom někter;
postav (Kuzmíka, Tomana i
hlavní dějovou linii román
a poněkud dílo ,,odlehčil..o
Ptáčnftovy prvníromány
polemickénapětí.By|y sice
daným pravdám' Jejich výzt
tovat vlastní představu o sv
projevit se svobďně podle r
Ptáčníkůvromán má svét
níků,kteří se přihlásili k pro
tvorbě.
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k člověku,který se stal obětí historických zvrati' V druhéčástidějovénapětíponěkud
slábne;jak pokračujeodsun Němců,soustřeďujese pozorncst na vztahy mezi nově příchozími Čechy.To, co mělo zpočátkupodobu osudovéhokonfliktu, projevuje se nyní jako
střetávánínejruznějších
ryze osobníchzájmů.Uvolňuje se kompozice,popisnostna mnoha
místechzahlcuje dějové napětí,jen tam, kde se autor držíempirie, daří se mu Ýytvářet
robustnílidovétypy,jak je představujeMrázek, Vajda a řada dalších,převáŽněepizodních
postav'Zato k dobovémuschématuse b|íŽíu protagonistů,kteří mají klíčovépostavení
v románu (např.Rítranebo Honzík).
JestližeVohryzek oprávněnězdťrazn1|
Ptáčníkovuschopnostpředmětnéhoviděnískutečnosti a dokumentovalsvétvrzenína kresbě výraznýchcharakterů,o to citelněji se projevil
odklon od tétometody v závěru románu, kde doslova deklarativnípředvedenítezíoslabuje
nejenkresbu postav,ale i dějovéřešení.Ptáčníkův
epický talentse uplatnil předevšímtam,
kde byl nucen zvládat nepřebernýlidský materiál a formovat svépostavy jakoby naráz
gestu.Přesvědčivostjeho zobrazeníje za|oŽenana hlubšímpochopení
v jednom tvůrčím
lidskosti,i kdyŽ dobově podmíněném.
Ptáčníkovavypravěčskáinvence slábne, jakmile začínáopouštětempirickou ziíkladnu
problémyse projevily
a utvářísvépostavy podle modelůa literiírníchkonvencí.Tyto tvůrčí
nejenv závěru románu,aleještěvýraznějiv dalšíchdílechtrilogie (v románechNoc oďchází
ráno a Šestapadesátý).
Jak dokládajíúpravyprovedenév druhémvydáníMěsta na hranici,
byl si Ptáčníkvědom některých nedostatkůsvétvorby. V novéverzi upravil charakteristiku
verbalismem a zvýrazruI
postav (Kuzmíka, Tomana a Honzíka), odstranil partie zaÍíŽené
hlavní dějovou linii rornánu' Dosáhl tak většívyrovnanosti mezi jednotlivými částmi
a poněkud dílo ,,odlehčil..
od dobových vlivů.
Ptáčníkovyprvní romány vyvolaly řadu aktuálních otázek, vnášely do literiírníhoživota
poiemickénapětí.By|y sice poplatny svédobě, ale současněse vzpíraly apriorně předkládanýmpravdám. Jejich význam i smysl je dosud v tom,jak se v nich autor snažilkonfron.
tovat vlastní představu o světě s realitou. V té vůli po autentickémvyjáďení, v tétouze
projevitse svobodně podle vlastnívůlea záměruje nejedeninspiračnípodnět'
Ptáčníkůvromán má svémísto v literrírníchdějinách, stejnějako iniciativa jeho souputnftů' kteří se přihlásili k programu všedníhodne a hledali možnostjeho rea|izace v literiírní
tvorbě.

t
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Aleno Hójkovó

oleg Suso humoruv Kvělnu
o|ega Suse o bezpředmětnékomice slov ve třetímročníkuKvětnal a o evoluci
Qtudie
J
2
satirikaJ.Ř.Picka ve čtvrtém
ročníkutéhoŽčasopisu mohou se dnešnímladégeneraci
jevit dost bezzubéa snad i omšelé'Proti tomu všakmluví nejenznalost autorovyosobnosti
a jeho osudu, ale předevšímznalost dobovéhokontextu.o tom tedy Stručnětolik:
Ve studii první obhajujeSus právo na život komiky tzv. slovní nebo téžčiréči bezpředmětné,protoŽe se v níodkrývajía zveřejňují ,,tozpory jazyka.,.K témuŽzávěru došel,ovšem
až roku 1965, Jiří Voskovec v knize Klobouk ve křoví, jemuž se slovní hříčky za|oŽenéna
nedorozuměníjevily jako ,'bezděká,bezprostřednísatirajazykem na jazyk,,.Lapidrírněji
nežve svém ,,květňáckém..příspěvku řekl Sus totéžv jeho upravenéyerzi v knize Metamorfózy smíchu a vzteku, kde zdůraznil,Že ,,se v bezpředmětnémtypu slovní komiky
nelikviduje vnitřní vztah ke skutečnostinaprosto absolutně..'' neboéje plně závislý na
na širším
kontextu,do něhožj e zasazen.V knižnípodobě svéstati snížil
,,kontextuálnosti..,
Sus množstvíteoretickýchexkurzů,jimiž se vyznačovalajeho staév Květnu (k prospěchu
věci' neboéteoretizovánío komičnunebylo v polaritě nrízorů
Borevových a Bergsonových
autorovou silnou stránkou), a posflil chápáníbezpředmětnékomiky jako estetickéhofaktu.
Doklady z textůV+W, Morgensterna(prvníHiršalůvvýbor z Morgensternavyšelpříznačně
1958)' z Carrollovy Alenky (druhý českýpřeklad, Skoumalův'vyšel l962) rozmnoŽil tu
jeho výklad nabyl širší
o prozaickou ukázku ze Švejka'čímž
srozumitelnosti.Rozšířenmohl
být pasus o tvorbě meziválečnéčeskéavantgardy(Karel Konrád, Vladis|av Vančura'..),
úplnéjasno do problematiky vnesly však podle méhonázoru až hry absurdníhodivadla,
předevšímHavlova nesmrtelnáZahradníslavnost se svými ,,zahajovačskými,.a,,likvidátorskými.. tirádami, i začínající
tvorba malých divadel.
Staépickovská, věnovarrápřevážnětvorbě básnické,neopomíjející
všakpřfležitostněani
prozaickou a dramatickou tvorbu dvou autorůzanedloUho,,prokletých..,Karla Michala
a Ivana Vyskočila,souhlasív jednom ze svých ústředních
bodůs tenoremstati výšejmenované,totižv důrazunajazykový experiment.Jinak při explikaci Pickova naturelusatirika
dopouštíse Sus jistéhoomylu souvisejícíhose soudobou teoriíkomična,která byla (a je
víceméněpodnes) ve vleku představ o ,Jelkém..humorujako světovémnázoru a o satiře
jako hlavní, ne.li jediné,reprQzentantce
komična.Nad tuto teoretickouúroveňSus nešel,
prakticky všakpři chronologickémrozboruPickova dílazjistil po etapě,,erotizujícíkomiky..
(tedy ne už satiry!)jeho vývoj přes parodii k paradoxníkomice.
Nad oběma statěmi je třeba si uvědomit, žehlavním arbitrem českésatiry v tétodobě byl
Josef Hrabrík, který sice právem napadal naduŽíváníslovních hříčekv ,,dikobrazÍ.satiře,
avšak dokrízal se nadIněrně rozhořčit nad Lacinovým epigramem na Tenčíkovovydání
č.14,str.802.806.
č . 4 's t r .l 9 ó . I 9 l .
2.rozšíÍ.
vyd. l965, str. l8.

Erbenovy Kytice pro mládr
Lacinův epigram'ýyklidil je
chutě Kytici!..z
/ Št<ubejme
aby se rozhořčil nejen nad I
pýmové dvojice Tenčík- teni
ve smyslu komickém,Ilrabá|
epigram na denacifikaci vále
ten chvat? / Aby zas mohli,
Haussmannajako Pickova pt
naštěstíproto, Že četnéHau
sebevtipněji formulované,jr
epigram Pickův.)Ve svémc
řování k nonsensu a předve
posloužil jako jeden z klacki
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Erbenovy Kytice pro mládež, z něhož bylo bez vysvětlení vypuštěnoZáůtořovo|ože,
Lacinůvepigram'ýyklidil je mistr Tenčft/,aby knížkabyla tenčí.
/Tím dán kurs novéedici:
/ Skubejrnechutě Kytici!,, zavda|Hrabákovi v l' čísleHosta do domu (1954) přfležitost,
aby se rozhořči|nejen nad takovýmto upravovánímknih pro mládež,ale i nad využitím
jako samoúčelné
hříčky.Žr, timlacina svou kritiku umocnil
rýmovédvojice Tenčík- tenčí
ve smyslu komickém,Hrabákovi přitom uniklo. Pod vlivem tétoautorityodmítli Sus Pickův
epigramna denacifikaci válečného
zločinceJodla se slovníhříčkou:,,Proččistiliho? / Nač
ten chvat? / Aby zas mohli / JODLOVAT!.. Tento typ vtipu odmítá Sus i ve jménu Jiřího
HaussmannajakoPickova pravzoru,nďtěstí všakopětpouze pokudjde o Pickovu prvotinu;
proto, že četnéHaussmannovy epigramy na postavy a aféryprvní republiky, aé
naštěstí
sebevtipnějiformulované'jsou dnes už nesrozumitelné.(To platí ostatně i pro zmíněný
epigramPickův.)Ve svémdalšímvýkladu odhadl Sus, jak už bylo řečeno,Pickovo směřování k nonsensu a předvedl odvahu a iniciativu hlásit se k tomu typu komična,který
posloužiljako jeden z klacků,jimiŽ byl Květen zakrátko ubit.

5ó

JiříSkoliěko

SotiroV Květnu

(V. Locino o J. R.Pick)

Květen (1955-l959)přineslypoměrněvclký početsatirických
tyri ročníkyměsíčníku
f-příspěvků
básnických i prozaických.V obsahujsou vyčleňoványpod označením
Satira a jejich frekvenceje vyššínežuměleckých próz nebo odborných statía kritických
článkůna nejrůznější
témata.Ve všechčtyřechročnícíchnacházímenejvícesatirických
příspěvkůJiřího RobertaPicka (l925-1983)'jejich početkolísámezi desítiaždvacíti.Vedle
dalšíchjmen satiriků(L. Aškenazy,J. Boček' J. Filip, J. Noha, L. Smoljak. V. Štíplová'
Y. Zeman) se všakznovu objevíjen jedinkrátjtnénouznávaného,ba vůdčftosatirika doby,
pro postupující
Václava Laciny (1906).Jak dále uvidíme,jeto pffznačné
diferenciaci české
satiry,a to nejen generační'
ale i tematickoua žánrovou'
Václav Lacina, nestor českésatiry, vystoupil v prvním ročníkuKvětna v rubrice '/ak
(Str'l64- l65) sdělenímJak jsem se vedraldo literatury,najmědo satiry'jímžse hlásí
z,ačínali
k Jiřímu Haussnrannovia Kar|u Konrádovi, k meziválečnýmlevicovým časopisům,
a satiru
vidíjako polenriku. V druhépolovině padesátýchlet vydal Lacina pět knižníchtitulů,dva
básnické,dva povídkovéajeden román - 3. částcyklu Panstvose baví,resp,nebaví,nazvaný
Poručpsu. oficiální vedoucípostavenív našísatiře měl dotvrzenoi titulentlaureáta Státní
ceny z roku i953 za povídky souboruMěšťanské
besedy'
po básnické
Ani J. R. Pick nebyl v druhépolovině padesátých|et Žádný začátečník,
prvotině.Be4ubrousku(|954) vyšeljehosouborveršů
Ptdci ajiné ryby (1955)a dalšísbírky
Parodivan (1957)aKladyátor (l958) (názevaideapodleLacinovaposměšnéhopojmenování tzv. kladnéhohrdiny). A v šedesátýchletech se nadá|erozvíjÍPickova tvorba dramatická - po satirických veršíchsbírkyMonoléčky(196|) vydává hry Trafikant Jan (1962)' Jrlk
jsem byl zavražděn(1963) a Dvě aktovlq a diplomatka (1963).
.
VůčiLacinovi se Pick vyjadřuje s respektem,v recenzi jeho sbírky Dnes adenně
uvažujeo ,,lesku a bídě..našísatiry a oceňuje Lacinu jako básníka původního,i když
připomínáněkteréveršeepigonské,veršující
politickéteze.Tudy pak vede dalšídiferenciace, jiŽ měli na mysli i jiní kritikové,počínaje
JosefemHrabákem,přes VítězslavaKocourka'
a Zdeňka PodskalskéhoaŽ k o|egu Susovi, který se Pickově tvorbě věnoval soustavněji.
Fickovy epigramy v Květnu se od počátkuvěnujíprclblórnůmnašeholiterárníhoa kulturního života,jeho obecným i dobovým nedostatkům,pracují pÍevážněse slovní hříčkou
a mají občasi záměr kritický, např. epigram Naši satirikovése učíod klasiků (str. 12l)
s pointou o autorovi' který překonal Haška. v pití. Později se objevuje satirický dialog,
obvyklý nakonec u Picka vůbec,jakož i parodie, napÍ'z cyklu Měsíce . na Milana Kunderu
nebo JiříhoFrieda (str.3l0). Pozoruhodnéjsou
útokynajinéčasopisyajejich niŽšíúroveň

l

Pro i proti,Květen 2, |956157,č.l0, str.373-4.
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uměleckou nebo kritickou, kromě Dikobrazu zv|áštěna Hosta do domu, kteý např. ,,uložil
Randákado hrobečku,aby na něm rostl Trávníček..(str.147),nebo vůčiDikobrazu, který
neví,že
typ má vystihovat(podledobovépoetikY),,podstatusociálníhojevu...Hostje vůbec
kritizován nejen pro vůdčímocensképostaveníakademika Trávníčka,který např. zlikvidoval knížkyFrantiška Rachlíka o panu Randiíkovi, ale i pro jakýsi lokální patriotismus, viz
Pickůvrozhovor V Praze (sešli se dva autoři): První: Píšío tobě v Hostu - zle. Druhý: Co
dělat? První: Přestěhovat se do Brna.
Toto konkurenčnízaměření se vyskytuje i ve druhémročníku,kde ironizuje Nový život
a kdeje brněnskákritika zosobněnaMilanem Blahynkou,jehoŽ Pick napadl pro přehnanou
chválu Kunderových veršů.Vůbec se Pick ',cdvazuje..v tomto obdobípolitického,,tání..
stáleodvážněji,srov. vynikajícíparodii úvodníkuZapojit se směle do práce - o mládeži,
která,,senezapojilav krajích..,jejichžúplnývýčetnásleduje.Nebo v epigramuZnámávěc:
,,..'nenadávána poměry u nás jenom cizinec nebo němý..(str.218). Ze satirikůDikobrazu
věcně odmítáKarla Bradáče,který se ve Tvorbě č. 18 otřel o Květen svou ,yeršovánkou..
(termínPickův).
Ve třetím ročníku,kde se početsatiriků obohatil o jména Tomáše Janovice, Milana
Schulzenebo Vlastimila Zábranského,bychom už mohli uvažovato J' R. Pickovi a spol.,
jakje odmítavěoznačilMilan Blahynka (viz Pickova reakce ve druhémročnftuna str.231).
Naprostoupřevahu však mají nadále příspěvky Pickovy, v nichž se repertoár adres oboha.
cuje o Pavla Kohouta v epigramu, početněnarostly aforismy, opět převáŽně zaměřené na
výdělečné
autory,jimž jde o vilu v Klánovicích a jimž jsou historickéromány jen zdrojem
příjmůapod. Novum představuje humorná reportáŽ Z Čechaž - aŽ do Batumi, dosti však
povrchní,s jedinou výtkou na sovětskoustranu- fronty na ovoce,jehožpý je dost.Je však
zřejmé,že se Pick zamýš|ínad smyslem a posláním našísatiry' srovnává ji se světovými
autory, za něž pokládá vedle klasiků Martiala a Marka Twaina také vídeňskéhoPetra
Altenberga a Karla Krause a pokračujeažk Heinrichu Bóllovi'
Místo dalšíhorozvoje satiry v Květnu pňšel však postupný krach. Byl předznamenán
Pickovým epigramem ve třetím ročníkuna témaPročnekritizují? (na lacinovské téma):A.
sebojí,žeby se moh bát, / B. nenížádnouosobností,l C.by prý royněž zasáůlráď,Ibojíse
však,že se nebude htát / a bude mít nepříjemnosti.Tento epigram uŽ avizoya| obnovené
problémys kritickou satirou v dotlě nastávaiícíchdělnicko-rolnických prověrek,jež měly
koncem padesátých let zachraňovaťzvláště v kultuře a vědě tradičnídogmatické pojetí
stranicképolitiky. Svědčío tom i některéPickovy prózy' napÍ.Dialektik (o pseudomarxis.
tických frázích v konkursu) nebo Na škole (katedru nepovede vědec, ale praktik!). Také
odpovědiv Anketě k smíchu,naposled společnéV. Laciny a Pickovy, svědčío jistých
vyhýbavých rozpacích, zkrátka ticho před bouff.
Prokázalo Se to ve čtvrtémro{níku Května z roku 1959: úvahy o tom, že ,,program
všedního
dne.. patří už minulosti, že už nedostačuje,,směřují k Rezoluci celostátní konferenceSvazu čs.spisovatelůve dnech 1. a2.března |959 v Praze.Hlavníreferáttam přednesl
LadislavŠtolla'redakceKvětna, od 1. číslaanonymní- bez uváděníjmen,otiskuje z něho
pasážo Květnu3"Je plná ,,principiálních..výkladůo tom, co Květen měl dělat a neudělal,
jak byl ideově nesprávněkritický,jak extrémněreagovalna dogmatickénázory,jakvytvářel

z
3

K úvazeak polemice,Květen4, l959, č.l' str. 1.3.
Ze zprávy ústředního
výboruSvazu čs.spisovatelů,
Květen4, l959, č.3,str.98-99
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ve SvéSkupině nesprávnéteorie atd. Zvonec zazvonilkonec 6. číslem,k němužbyl přiložen
vyrovnání s některými názorovými
anonymní lístek Svazu čs. spisovatelůo ,,tlůsiedném
zmatky a omyly.., ,Jedoucími k uzavření existence Května a Nového Života,,(ta formulace!), kteréžtočasopisynahradíuž v záĚínový literrírníměsíčníkPlamen.
Pickovy příspěvky v tomto kusémčtvrtéma poslednímročníkuKvětna ubývají' omezují
se na humornépseudoreportážea aforismy čapkovskéhorodu, dokonce se objevujídivadelnírecenze z ostravskéhopředstavenínebo recenze filmová. S dalšímivýňatky zreferátuL.
Štollaparadoxně korespondujieesej olega Suse o evoluci satirika J. R. Pickaa. sledujícíjeho
vývoj od Dikobrazu až tam, kde je ',Pick - specifik.., kdyžjde od monologu k dialogu, od
literárníkritiky k společenské,
k vnitřní satiře (termínSusův)a nakonec k absurditě;je podle
virtuos
i
kdvž
mu
Suse
satiry,
ta pravá ještě chybí' totiž schopnost někdy ,,sejítz pódia
a položit prst přímo na rány světa...A hned následující,byénepodepsanéÚvahy a postřehy
(str.192)'dosvědčují,jaksibylPicksvéhoúkoluvědom.VizmonologPochopení(stÍ,192),
jehož pointa tvoří obraz současné
situace satirika ve dvou generacích:o synovi, který páchá
nepravosti, se tu praví, žeho otec řezat nebude, leda kdyby mu on' tj. syn, nerozuměl.
Pickovo loučenís Květnem je trpké,ale neodvratné.Ještěsi stačípostěžovatna Literrírní
noviny (str' 59 přílohy k 5. čísluKvětna), které začátkemroku vyhlásily soutěžo nejlepší
satirický příspěvek, ale užčtyřiměsíceje nechávajíIežetbezzveřejnění'Sám se hlásí k takto
postiženým autorům.Definitivním rozloučenímpak jsou tři Pickovy epigramy v 6. čísle
Května (str' 280)' adresovanénetvůrčím
dir'ací.elníkům
, jimž dává za yzoÍ Alfréda Radoka.
Co nyní závěrem k tomuto stručnémupřehledu Pickovy satiry v Květnu? Zača|i jsme
srovnánímsituaceLacinovy a Pickovy, jejichŽjménybyla satirav Květnu předznamenána.
Lacina se svým vývojem od humoru k ,,dikobrazí..satiře zůstalv Květnu celkem stranou,
Pick naopak pomalu směřoval od satiry k humoru, podle Suse až absurdnímu.Netrvalo
dlouho, přišla létašedesátás jistým uvolněním poměrůna poli uměnía kultury a Pick mohl
opět ukázat aďokázat, žeje prvním mezi prvními z našich literrírníchsatiriků.
A že satira těchto let nebyla jen nějakým efemérnímŽánrem, naopak že svým způsobem
suplovala neexistujícíoficiální společenskoukritiku,je zjevnéi podle dobových svědectví
memoiírových. Jan Zábtana např. v 2' svazku pamětí Celý život (str' 675) zápisem v roce
1978 připomíná, jak poslouchal rozhlasový přehled satiry: ,} pořadu 60 let českésatiry,
vysílanémna Hod božídopolednerozhlasem, se objevila jménaV. Laciny a J. R. Picka'
která byla desetlet tabu a nesměla se nikde vyskytnout...Tojen na doplněnínašichdosud
neúplnýchznalostí o životnícha literiírníchosudech obou protagonistůčeskésatiry: Václav
Lacina, jeden z těch, kdo takzvané,,položililegitimaci..,což byl většíhřích nežvyloučení
Ze strany, byl umlčen, podobně jako Jiří Robert Pick, který proslul odpovědí na otázku,
kteým směrem by se měl ubíratnášobrozený socialismus:,,Dďeko od Moskvy... A jehož
dalším,,proviněním..bylo, že měl příbuznév USA' Proto podle Zábrany publikoval pod
cizími jmény. Až osmdesátá létamu umožnila dalšípublikace, např' hry Sen o vzddlených
jezerech (1980) nebo Smolař ve žlutéčepict(|982), to ale už před brzkou smrtí.

4

o evolucisatirikaJ.R. Picka, Květen4, |95g,č.4,str. l86.l91

MiIodo Pískovó

os

Qouznění a disonanceč
vností,
majísvéstaleté
u
vazbám osobním a rodový
slovanských kultur nejvíce
lečnýpostup, ojednotnécíl
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Milodo Pískovó

ČosopisKvě|en
o slovenskó literoturo
vzájema slovenskéliteratury,nazývanéčesko-slovenskou
Qouznění a disonancečeské
-nosÍ.
majísvéstaletétradice.Díky příbuznostia blízkostijazykových prostředků,dfty
vazbátrnosobním a rodovým se obě národní kultury ovlivňovaly a ovlivňují ze všech
slovanskýchkultur nejvíce.V historii obou niírodůsejiž několikrát projevily snahy o společnýpostup,o jednotnécíleníkultury a literatury,stejnějako snahy odstředivé.
V obdobíporoce l948, kdy byly vytvořeny státníkulturníinstitucejakocentrum azáruka
umělecké tvorby' se mohlo zdát' Že budou naplněny představy preferující sjednocení
tvurčíchsil, žebudou vytvořeny ideální podmínky pro rozvoj obou niírodníchliteratur. Čas
prokázal'Že to byly zásahynásilnéa neživotné,
poplatnépoliúckémuvývoji' ževedly spíše
k deformaci uměleckétvorby neŽ k podpoře jejího přirozenéhorozvoje. Na Slovensku
poválečnákulturnírekonstrukcenepostupovalatakovým tempem,jak se očekávalo:,,Niektorísa sícepokúšajú
aj druhých,žesa nemáme
byéso všetkýmspokojní,ba chcúpresvedčié
začoharrbié,
ženašaknižnáprodukciaje obstojná,no inísa dívajúna veci menej štátotvorne
a martinsky,s menšímnadšeníma optimizmom. A híadajúsa príčinyneutelenéhostavu,
kto1ýsa im nevidí súkomným stavom ich mysle; nachádzajó ich zvyčajnev subjekívnych
okolnostiach,v Íuďoch,v tom napríklad,že mnohí majstri kultury musia robiépolitikov,
takžeich styk s vlastnou oblaséouich doterajštjaktivity je čistonáhodný,obmedzujúcisa
napodnety.Jedinou politikou bývala u nás vždykultúrnapráca,dozaistanebolo správnedaé
sa so svojimi predstavami o slobode a usporiadanííudskéhoživota zatlačiék písaciemu
stolíku;dnes sme svedkami druhej krajnosti,žesa všetkospolitizúva,a to do tej miery, že
'
saza najlepšiukultúru,alebo aspoňzajej náhradu,začínapokladaépolitika.', Tak hodnoti|
situacive slovenskékultuře a literatuře předníslovenský literrárníkritik a historik Alexander
Matuška.
Přirozený vývoj slovenskéliteraturysměřoval k pluralitě. Působilozde několik proglamovýchproudů:nadrealisté,
katolická moderna,lyrizmus, naturizmus,realizmus,stoupenci
socalistické
orientace.Politická moc ale usilovala o ovládnutíkultury a literatury,chtěla z ní
vytvořitideologický nástrojpodřízenýsvým mocenskýmzájmům.Nejsilnějšítématapová.
lečnéhoobdobí - válka' zobrazení člověka poznamenanéhoválkou, oslava Slovenského
národníhopovstání,změna politického režimu - dávala prostor pro zpo|itizování literatury,
zvláštěkdyž byl z oťrciálníchpozic prosazován jednostrannýpohled na tyto události.
Základnímkritériem uměleckétvorby se stalo zkoumání, zda člověk sympatizuje s programem komunistů,nebo ne, a nakolik podřizuje svůjživot idei socialismu. Literatura byla

1) A. Matuška:Prekážkyrraceste'Dielo ll.Bratislaval990, str.l8n.

ó0
zcela podřizována politice, jedinou uznávanou tvůrčí
metodou se stal socialistický realismus.
Takovérezolutní zásahy do vývoje literaturypňměly některéautory k emigraci,jiní se
odmlče]i,někteříse přizpůsobilinovésituaci.Do dalšískupiny patřili spisovatelé,
kteříbyli
již před válkou stoupenci myšlenek socialismu a dále ti, kteří se k nim přidali v době
protifašiStického
odboje.
Uvolnění z válečnéhonapětía útrap,nekritickéholdování osvoboditelům,radost nad
zdánlivými budovatelskými úspěchybrzy překryla mračnainformacío skutečném
staw
věcí.V polovině padesátýchlet se ve slovenskéliteratuřezačalaprojevovatnespokojenost
s násilně vytvořeným je<inotnýrr'r
mode|em,kterou provázela kritická slova a pojmy: schernatismus,tezovitost,ncŽivotnostatp. AŽ do II' sjezdu Svazu čs'spisovatelůroku l956 se
ale na stránkách literárnícha kulturníohčasopisů
diskutovalo,jak umělecky vylepšitmetodu
socialistickéhorealismu,v podobnémduchu se nesly i sjezdovéreferáty'
Falešnosttakovéhopojetíliterárnítvorby se stávalaneudrŽitelnoua nepřijatelnouzejména
pro mladéautory,nezatížené
minulostí.nezbavenéelánu a víry v uskutečnění
svých umělecký'chpředstav.
V roce l955 začalSvaz čs.spisovatelův Praze vydávat měsíčník
pro literaturua uměn^í
Květen, časopis,který chtěI věnovat pozomost tvorbě začínajících
a mladých talentů'.
Neměl býtjen záleŽitostíčeskýchliterátů,naopak ve svémprograri]uzdůrazňoval,žehod|á
být širokým obrazem tvorby a kulturníhousilování,a to jak českého,
tak i slovenského'
Šéfredaktorem
časopisuKvěten v letech |955-|951 byl Bohuslav Březovský, spisovatel
střednígenerace'představ-itelautorůpsycho|ogicképrózy a knih pro mládež.Mezi dalšími
rcdaktory najdemeJiřího Soto|u,Karla Ptáčníkaa AntonínaReřábka. Slovenštíspisovatelé
ale v redakčníradě zastoupeninebyli. Redakce opakovaně apelovala na mladéslovenské
autory,aby se stalijeho přispěvateli,aby považovaliKvětcn i za svůjčasopis:,,Redakcemá
dobrou vůli ctiskovat co nejvíceslovensképrózv, poe,zie,přinášetreferáty o slovenských
knihách i zprávy a glosy ze slovenskéhokulturníhoživota.Bohužel,dostáváme takových
příspěvkůvelmi málo... Jednou z příčintohoto stavu byla nepružnádistribuce časopisu
Květen na Sloven:;ko.Podle úctajů
uvedenýchv časopisese ke slovenskýmčtenářům
dostalo
jen 200 výtiskůměsíčně,
ceikový náklad činil 5000 výtisků..'
Prvním slovenským přispěvatelem časopisuKvěten se stal Ján Turan (nar. 1932), Ye
slovenské literatuře debutoval básnickou sbírkou Jar (l954)' inspirovanou poválečnou
skutečností
a osobníntipocity smutku i naděje,kterévyvěraly mj.z autorovazdravotního
stavu.Ján Turan pracoval v tédobě na sekretaňátěSvazu slovenskýchspisovatelův Bratislavě.Jeho vztah k českéliteratuřese projevovaltakétím,žepřekládal do slovenštinypoezii
českýchbásní]<ů.
V časopisuKvěten otiskl dvě básně: Smutnédievčá'obraz plný nostalgie
končícívírou v naplněnílidského života' Druhá báseň, nazvaná Namiesto modlitby, je
věnovaná památce autorova přítele I]uda Zajace. \čtšinamladých slovenských autoru
publikovala v Květnu intimní poezii, častoinspirovanoulidovou tvorbou. Do tétooblasti
patřily např. veršeI-uby Kvietkové'Jozefa Pavlovičea Benjamina Tináka. L,. Kvietková se
zapojila takédo diskuse o pravdivosti literárnítvorby, podnícenéčlánkemotakara Brůny
o prar.děa 1ži.-Autorka vyjádřila mj. i svůjpostojke kritériímtzv. socialistickéhorealismu:
faktií,
,,..'idevšak o to' žeodhalovaéŽivotnúpravdu, to neznamenáopisovaéiba skutočné
ale odhaliéludskémyšlienky, city, vlastnosti,problémy- i keď za pomoci vymyslenéhodeja
2)
3)

4)

Květen l , l955/56'č'l. 2. str.obálky.
Tamtéž.
č.ó'
o. Brůna:o pravděa 1žr,Květen l' l955/5ó,str.246.

(pravdaže, takého,ktorý je pra'
citov, vlastností,problémov)...
nevýjde z toho nič.'') Do zmíněr
podpořili potřebu takovéhotoči
Jozef Pavlovič (nar. |934) zz
večer.V tédobě bylještě studer
počátkyjsou spjaty spíšes tvort
poezie Pri potoku, pri vode. Jak
Drobnější příspěvky zasílali
- Juraj Pado a Mikulríš Kasardl
autor, působil jako redaktor Čs'
první básnická sbírka (Dych te
českou literaturu fornrou rozhli
dfla českýchspisovatelů(I.olbr
k českékultuře, netajil se obdil
motivy najdeme také v básni
námestí.
Dalším ze začínajícíchauton
literárního časopisu,byl l-ubon
prozaickou tvorbu, ale o překla
vysoké škole v Bratislavě, zmí
spěvků v celostátním časopise.l
sem Květen, se ale právě tomut
Společensky angažovanoup.
Milan Ferko (nar.1929)a Ivan l
nými autory, profesionálně se z
knih (M. Ferko např' debut Zvl
otiskoval v Květnu veršei proz
vy, reakce na aktuální události
příspěvkůze všechslovenskýc
tvorby se nejvíce blížilajeho I
kritizoval, a to hned v jednom z
za|oŽení se spolu s M. Ferkem
dých autorůna Slovensku,měl b
o literaturu, kulturu a společen
Vznik Mladé tvorby se odraz
vách o nových literámích časop
ských spisovatelů,přitom přede
konstatovala, Že nový slovensk
informací o českékultuře nežč
nosti a zaujímánístanovisek k o
obou časopisůse projevilaažv p
1958 je podstatná částvěnová
tvorby, aby byly podpořeny kon
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(pravdaže,takého'ktorý je pravdepďobný práve na zák|ade týchto skutočnejestvujúcich
citov.vlastností,pro!rlémov)...
Pokial problémnie je vlastnou vecou autora,nínrprežitou,
nevýjdez toho nič.'')Do zmíněnédiskuse poslali příspěvkyi slovenštíčtenráři,
aby zároyeň
podpořili potřebu takovéhotočasopisui pro slovenskou kultumí veřejnost'
Jozef Pavlovič (nar. l934) zaslal do časopisuKvěten bríseňintimního ladění - Jesenný
večer.V tédobě bylještě studentemVysoké školy pedagogickév Bratislavě. Jeho básnické
počátkyjsou spjaty spíšes tvorbou pro děti, debutoval ažroku 1957 sbírkoutradičnílyrické
poeziePri potoku,pri vode. Jako spisovatelbyl později úspěšnější
v oblasti prózy.
Drobnějšípříspěvky zasílali do Května dále dva autoři z východoslovenského regionu
- Juraj Pado a Mikulríš Kasarda. Juraj Pado (nar. |922), brísníka prozaik, mnohostranný
autor'působiljako redaktorČs.rozhlasu v Košicích.Veršezačalpsátjiž v třicátých letech'
prvníbásnická sbírka (Dych tejto zeme) mu vyšla roku 1952. Propagoval na Slovensku
českouliteraturu formou rozhlasových pásem, např. o Fr. Hrubínovi, J.Horovi, překládal
dílačeskýchspisovatelů(I.olbrachtaad').TakéMikulríšKasarda (nar.l925)měl vřelý vztah
k českékultuře, netajil se obdivem k česképřírodě, byl ctrtelem Jana Nerudy. Nerudovské
motivy najdeme také v básni otištěnév časopisu Květen, nazyané Na Malostranskom
námestí'
Dalšímze začínajících
autorů,ktený se snažil uplatnit jako přispěvatel nového českého
literárního
časopisu,byl l-ubomírFe|dek (nar'l93ó). Nejednalo se o původníbásnickou či
prozaickou tvorbu, ale o překlad Schi|lerovy brísněPoutník. Feldek v tédobě studoval na
vysokéškole v Bratislavě, zmíněný překlad je pravděpodobně jedním z prvních jeho pří
spěvkův celostátnímčasopise.Ze všechslovenskýchautorů,kteří spolupracovalis časopi.
semKvěten, se ale právě tomuto autorovi stalapoezie všedníhodne nejsilnějšíinspirací.
Společenskyangažovanoupoezii otiskovali v časopiseKvěten předevšímdva autoři:
Milan Ferko (nar,1929) a Ivan Mojík (nar..1928).oba byli v tédobě jlž známými a zkušenýmiautory,profesionálně se zabývali literaturoua publicistikou, měli několik vydaných
knih (M. Ferko např. debutZvázácka česé,
I. Mojík Pieseň o Mirkovi Nešporovi). Ferko
otiskova|v Květnu veršei prozaicképříspěvky,jeho poezie obsahovalaprotiválečné
motivy, reakce na aktuálníudálosti ve světě. Ivan Mojík uveřejnil v časopiseKvěten nejvíce
příspěvkůze všech slovenských spisovatelů,zejménav prvním ročníku.Programu mladé
tvorbyse nejvíce blížilajeho báseň Veci. Později ale autory poezie všedníhodne ostře
kitizoval, a to hned v jednom z,prvníchčíselslovenskéhočasopisuMladá tvorba,na jehoŽ
za|oŽení
se spolu s M. Ferkem podílel. Základem koncepce tohoto časopisu,tribuny mladýchautorůna Slovensku,měl být obrazpalčivýchspolečenských
zájem
otázek současnosti,
o literaturu,kulturu a společenskýživot se zvláštnímzřetelem na potřeby mladé generace.
Vznik Mladé tvorby se odrazil bezprostředně i v časopiseKvěten, v komentiířícha zprávácho nových literárních časopisech.Redakce informovala čtenářeo tomto počinuslovenskýchspisovatelů,přitom předem odmítalapotřebujakéhokolivkritickéhopostoje,naopak
konstatovala,
ženový slovenský časopisjepestře}ší
a rozmanitějšía Že přinášídalekovíce
informacío českékultďe nežčasopisKvěten o slovenské.Nastínilapotřebu většívyhraněnostia Zaujímánístanovisekk otiázkámsoučasného
vývoje.oGsnější spolupráce
literrírního
oboučasopisů
se projevila ažv předposlednímročnftučasopisuKvěten. Ve 12' čísleročníku
1958je podstatná čiístvěnována slovenskékultuře, a to ve spolupráci s redakcíMladé
tvorby,aby byly podpořeny kontakty mezi slovenskou a českouliterrírnígenerací.obsaho-

5) L. Kvietková:Čoje pravdaa čoje lož,Květen |, |955t56'str.247
.
b)
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valo jak původníslovenskoupoezii, tak i prózu, teoretickéstati,recenzeslovenslcýchknih,
informace o výtvarnémumění,reprodukce výtvarných děl. 'Vztahy mezi slovenskou a českou literaturou nejsou doposud takové,jaké by měly a mohly být. Častovíme více o tom,
co se píšea děje ve Varšavě či v Moskvě, nežli o tom, co se děje - aédobréhoči špatného
- v Bratislavě. Vina je i na literiírníchčasopisech,Květen nevyjímaje. Přitom málo platná
by byla pouhá prohlášenía usnesení- těch užbylo koneckoncůaŽ dost,je třeba především
docela obyčejnékonkrétnípráce ediční,publikační,redakční:líp informovat, víc tisknout,
pravidelněji recenzovat. A pak můžedojít třeba i k polemikrám.K tomu chce dát skromný
počinek i toto číslo Května, věnované větším dflem mladé slovenskéliteratuře a kul,
tuře.....
Zmíněnéčísloje uvedeno redakčnímprohlášením,po kterémnásleduje úryvek z novely
Rudolfa Jašfta Mítve oči.Mladá slovenská poezie je zastoupenabásněmi Jána ondruše,
Mikuláše Kasardy, Andreje Chudoby, TomášeJanovice, Rudolfa Skukálka a Ivana Mojíka.
Ivan Klíma otiskl v tomto čísleprózu inspirovanouzážitky ve východoslovenskémTrebišově- Agitace. K tomuto pokusu o upevněníspoluprácečeskýcha slovenskýchspisovatelů
přispěl takéjeden z ne1významnějšíchslovenských spisovatelů- Vladimír Mináč svými
pozniímkami o současnéčesképróze, reprezentovanéK. Ptáčníkem,J. otčenáškem,
A. Lustigem a J. Škvoreckým,aby v závěru konstatoval, že ve srovnání s těmito autory je
slovenská próza jako vždy v učňovskýchlétech.8Redaktor Slovenských pohtadůJózif
Bžoch obdobně glosoval mladou českoupoezli. Slovensképrozaické a básnické tvorbě se
věnoval ve staúPoznámky k několika slovenským knihám Josef Vohryz.ek,kteý za nejsilnějšíromrínsoudobých slovenských autoni označil JašíkovoNiímestie sv. Alžbety. V diskusní tribuně se zamýšlel Ivan Mojft nad nevelkým zájmem čtenrířůo současnou
které
slovenskoupoezii. Jeho kořeny viděl v tom, Že se poezie málo vyjadřujek problémům,
čtenáře zajímají(např' k socializaci vesnice). Neodpustil si přitom vyslat osten na adresu
9
básníkůKvětna: ,ýice je zajímajígesta slečen,sedávajícícllv kavámách..... P.o tvorbu
Ivana Mojíka byla, zvláště v prvním obdobíjeho uměleckéhovývoje, příznačnápolemičnost, a to jak v poezii, tak i v teoretickýchstatích.V roce 1958 vydal básnickou sbírku
i současnou
slovenskoupoezií,kritizovai básDnešnývzduch, ve kterépolemizoval se star.ší
nickou tvorbu M.Rúfusa' soustavněvystupoval proti koncepci časopisuKvěten. Koncem
padesátých let se jako básník na desct let odmlčel, aby se pak střetl s mladou kritickou
generací'V letech 1959-6| pracovaljako redaktor časopisuMladá tvorba.
Recenzenty knih slovenských autorůna stránkách časopisuKvěten byli mnozí čeští
literáti, např. o. J. Sekora, J. Mourková, Z. K. Slabý' A. Jelínek,I' Klíma, Zd. Eis' ad.
ZdeněkEis věnovaljednu ze svýchprvníchstatíAlexandruMatuškovi,kteréhouvedl jako
ŽákaF. X. Šaldy,J. Vlčka a o. Fischera,zdůrazniljeho význam a.místov česko-slovenském
literárnímkontextu,ocenil originalitu a specifičnostjehokritických statív knize Pre a proti
i v dalšíchpracích.Matuškovy požadavky na literámí tvorbu a kritiku, jeho přesvědčeni že
literatura je součástíširokéhokulturního kontextu a představuje soubor ideových, estetických a dalšíchspolečenskydůležitýchhodnot, požadavek(tzkénávaznosti literatury a každodenního života, přitahovaly zájem o jeho tvbrbu mezi m|adou autorskou generací.
V jednom z rozhovorůs A. Matuškouv časopisuKvěten se tento kritik vyslovil mj. i ke
koncepci Května a Mladé tvorby: ,Volačosa deje s mladými a u mladých, tu slabšie,tu
výraznějšie.V poézii zintimnenie a hlbšíponor proti predošlejgigantománii a plytčinám
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vidu, úsilieo prebásnenie,nie o pretlačokživotného
originálu, nebezpečenstvo:
zdrobňovanie, Žánrovoséskoro coppéovská.V kritike: odboj proti formulkám, útočnosé,
nový dóraz
na subjektslovesnéhoumelca,mladítu majúčorobié:kdežebolo tolko kritikov a kritických
l0
duchov ako v Čechách.]..
\ětšinauveřejněnýchrecenzív časopiseKvěten neníjeninformacíčikritickým pohledem
na tvorbu slovenských autorů,ale soustavnýmuvědomovánímsi nedostatkuzájmu české
veřejnostio slovenskoukulturu,poznánímnedostatečné
vzájemnéspolupráce.Tyto skutečnostikonstatujenapř.AntonínJelínekv posudkuknihy Milana RúfuseAŽ dozrieme. . , nebo
Ivan Klíma: ,,Vracíte.]i
se ze Slovenska a začnetepřemýšleto těchhleuŽ to|ikrátea zdánlivě
docela zbytečněomílaný'chčeskoslovenských
kulturníchstycích,dojdetek překvapu1ícímu
a smutnémuzávěru: Že jde totižo výhradněa zcela jednostrannouostudučeskou...'.
Z drobnějšíchpříspěvkůslovenských autorůje třeba se zmínit dále o básni Milana
Lajčiaka Spáči na džakartskejulici, inspirovanéautorovým pobytem v Indonésii,která
předznamenávázlom v tvorbě tohotodo tédoby vysoce angažovaného
básníka'
Jednou z má|a teoretickýchstatío soudobés|ovenskéliteratuřeje pr'íspěvekBely Dunaj.
skél3, ve kteréminformuje o tvorbě slovenských básníkůJána Kosiry, Pavla Horova,
ŠtefanaŽaryha, Milana Lajčiaka,Ctibora Štítnického'
Andreja P|ávky, Pavla Bunčáka,
RudolfaFábryho ad.
ČasopisKvěten se nestaltribunoumladých s|ovenskýchautorů,ale byl jednímz podnětů,
který vedl k aktivitě mladékultury na Slovensku v druhépolovině padesátýchlet. Poezie
všedníhodne našlasvépos|ánína Slovensku předevšímu autorůtzv' trnavskéskupiny,
jmenovitě v tvorbě LubomíraFeldeka.
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Viero Žemberovó

MIoú tvorbov súvisloslioch
rozpátie niíšhouvažovaniao témevymedzujúdve podstatnéskutočnosti.
ýÝchodiskové
' Prvá
súvisís metodologickým klúčomprístupuk Mladej tvorbe ako dobovémugeneračnému,
koncepčnému
a kultúrnemujavu, z ktoréhosi osvojujemea súčasne
sa dovoláva.
me literárnokriticlcých reagencií aj literárnohistorických kontextových súvis|ostív celku
nrírodnejliteratúry'
Druhú vymedzovaciu skutočnosé
pre našutémuvidíme v širšícha rozložitejšíchkultúrnospolďenských priestoroch, lebo práve ony - súvislosti -, do ktoých sa Mladá tvorba
dostala, či ich iniciovala, mÓžu byéi súniekoÍkorakéa navzájom sa nevylučujú'A v súzvuku s ňou upozorňujeme predovšetkýmna medziliterárne dotyky, lebo časopispre mladých
autorov Mladá tvorba (1956-|9,70) sa chápe v literárnohistorickom priestore vo vázbe na
Květen ( 1955- l 959)' teda obdobný, no periodicky o rok staršíčasopis.Prenosnoséprogramu
všednéhodňa sa v literárnej histórii oživuje ako reálny argument na spoluprácu slovenskej
a českej literatúry, spisovateTských organizácií i zámerov nimi zvolávaných konferencií
o národných literatúrach.Nezabúdajme,žesa tak pripravuje nová literrírnovedneosnovaná
kvalita vzájomných vzéahov, ktorá v šesédesiatychrokoch dostáva teoretické zázemie
v zastúpenítroch funkcií medzi českoua slovenskou literatúrou(Mladá tvorba s Květnom
reprezentujúúvahy o účinnostikomp|ementiírnejfunkcie a komparatívnejspolupráce), ale
aj v existencii česko-slovenského|iteriírnehokontextu. Nazdávame sa, že obdobne zaváňi
- a nie malou mierou - i nasledujúcasúvislosé,ktorá sa opiera o špecificképeriodizačné
operácie vo vývine obidvoch literatúr.ČasopisKvěten navodzuje predstavu o rokoch 1956
až J959, kým Mladá tvorba v kultúrnej paralele s Květnom ponúka periódu |956-1963
(priestor medzi II. a 1II. zjazdom spisovateťov)'Napokon nemožno nespomenúémedzi
literiírnohistorickými súvisloséamičasopisuMladá tvorba aj dynamické posuny vo vnútroliteriírnom živote slovenskej literatúrya kultúry v tomto období.Tri akÍualizované,,súvislosti.., do ktoých sa Mladá tvorba v našomuvažovanídostáva, chápeme ako pars pro toto
konkrétnehojavu v konkrétnejliteratúre,kultúreaj spolďenskom procese.
V poznaní záujemcov o literárny proces systematicky sa aktualizuje gesto generačného
exkurzu do tradície a prítomný kánon prekračujúcehochápania miesta i funkcie literatúry
v spoločnosti.Na jednej stranesa mladí autori v6kol Mladej tvorby predstavili ako osobnosti
dovolávajúce sa idey slobody tvorivého procesu, na druhej strane ako heterogénnespoločenstvo pri uvažovaní,presadzovani obhajovaní si estetiky i poetiky a spoločenského
recipovania modernosti a modernizmu v nrírodnejliteratúre.Vznik časopisunesie v sebe
napátie vyvolané tlakom kultúrnejprÍu(ea ambíciou vzoprieésa jej, čomu sa neskór bude
hovorié spor medzigeneračný,atak na dominantnúumeleckú metódu a neúctak tradícii.
Nazdávame sa, že podstata kultúrneho javu Mladá tvorba (v súvislostiach literámeho
procesu) pretrváva v doceňovaní z|ožitéllodiferenciačnéhoprocesu, vyvolaného časopi.
som, ktoý sa odrážav literámom živote ako celku a doznieva v individuálnych autorských
programoch, ale až po desaéročí.
Napokon sa Mladá tvorba stďa uskutočnenýmsfubom
spisovateÍskejorganizácie (ZČsS) a ďďším z kultrirnych nrístrojovdobovej politiky, i preto

v literiírnohistorickom priestor
Syntetické literárnovednéprác
teda k publikačným a genera
estetika, poetika' autorská dieli
mu všednéhodňa stavajúrozli
. národných literatúruchovávaji
no z vývinovéhohladiska,povr
v lyrike (konkretisti)alebo v je
Jaroš),či v estetických projekt
jednej Stranesa stáva nástrojo
nej (zjednocujúcej)tvorby akl
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tohto napátia zásadne difere
dobovou literárnou kritikou, I
mladej literatúryod reálneho ž
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hodnoty.. do literiírnehoŽivot
jednotlivec, etika, analytickos
epických líniív krátkychŽánr<
R. Sl oboda).' Nateraz posledn
tvorbe ako o priestore, v ktoro
aj v po|emickom vzéahuk pre
mu poetizmu'zhmotňujev zos
Literárnohistorickésy ntf,zy si
tívnym riešenímpre poéziu(a
M. Válek - konkretisti) a s d
,Jlny" v Mladej tvorbe: zlom
v praxi literrírnejkritiky (V' M
Aký bol vzéahKvětna a Ml
i Íunkcie.Květen máv záh|av
( 1 ' l 9 5 5 - 1 9 5 6 ) ,, , m ě s í č n pí k
Umění. Život* (3, 1957-l95
a umenie..,v jej vedenísa vyn
a najmenej dve vlny mladej I
60-tych rokov (nástupod l. čí
zostane pri práci s Mladou tl
kritika časopisuz roku 1959 i
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v literiírnohistorickom
priestorepósobípredovšetkýmako jeden z počtudobových periodft'
Syntetickéliterámovednépráce (dejiny niírodnejliteratúry)sa ku Květnu a Mladej tvorbe,
teda k publikačným a generačnýmkultúrnympriestorom' ale aj k rozpačito(filozofia,
estetika,poetika,autorskádielňa,generačné,
prograskupinovépovedomie)adaptovanému
mu všednéhodňa stavajúrozlične.Azda možnopovedaé,žesi syntetickédejinnéprojekty
národnýchliteratúruchovávajúobidva časopisyako nie zanedbateťnú
informáciu,
,,časovú..
jav oceňovaný
no z vývinovéhohladiska,povedzmeza Mladútvorbu,uŽ iba ako sekundiírny
v lyrike (konkretisti)alebo vjednot|ivých autorskýchdielňach (J. Johanides,R' Sloboda' P.
Jaroš),čiv estetickýchprojektoch(estetikaciruhe.ivlny lyrizmu)'' časopisMladá tvorba na
jednej stranesa stáva nástrojomorganizovaniav podstateneorganizovatelnejidey súzvučne1(zjednocujúcej)tvorby ako splnenéhože|aniainštitúcie(zváz, kultúrnapolitika) a súčasnezostáva aj indikátorom zloŽitej vnútro|iterárnej
Wízy, Paradoxy, ktoréplodí doba,
nemohli obíséani Mladú tvorbu, čo sa odohrá v napátímedzi socialistickorealistickou
koncepciou umenia a modernistickýmiavantgardnýmipodnetmi:ideologicképointovanie
tohto napátia zásadne diferencuje nielen medzi mladými prozaikmi, ale najmá medzi
.Iéza
dobovou literárnou kritikou, hoci práve ona má generačné
ambície.
o odtrhnutosti
mladejliteratúryod reálnehoŽivota(Květen,MIadá tvorba)podnecujeobidve spisovatelské
organizácie(L. Štol|'l961), aby sa zasadili svojou autoritouv literiírnomž;woÍe
za akceptovanie (medzi mladými) metódy socialistickéhorealizmu.' Mladá tvorba ,Jnáša nové
hodnoty..do literárnehoživota.čov próze (subjektívnosé'
osamelosé,
empirizmus, pravda,
jednotlivec,etika, analytickosé,
krízahoclnÓta istót a i') konkrétneznačívyhraneniesa troch
epickýchlíniívkrátkychŽánroch(poviedkarealistická,
J. Kot;lyrická, V. ŠikuIa;
absurdná,
R' Sloboda).'Nateraz poslednáliterárnohistorickykoncipovanáprácasa zmieňujeo Mladej
tvorbeako o priestore,v ktorom sa program všedného
dňa,hodnotenýakojednostranný,už
aj v polernickom vzéahuk predchádzajúcejetapevývirrr slovenskej poéziea nezvalovskému poetizmu' zhmotňujev zoskupeníkonkretistovav próze Zasa,J moralitnejprevierke...*
Literárnohistorickésyntpzy si uchovávajričasMladej tvorby v památi s esteticky produktívnymriešenímpre poéziu(ako druhovéhocelku) i mladúpoéziu(M. Rúfus,V. Turčány,
M. Válek - konketisti) a s diÍ.erenciačným
pohybom v epike (poviedka, dve generačné
,ylny.. v Mladej tvorbe: zlom v r. 1960, estetickénovátorstvá),ale aj s etikou paradoxov
v praxi literárnej kritiky (V' Mináč' I' Mojík - J. Kot - J' Lenčo;M' Hamada, J. Števček)'
Aký bol vzéahKvětna a Mladej tvorby? obidve periodiká si boli vedomésvojej genézy
i Íunkcie.Kyěten má v záhlavínasledujúcušpecifikáciu:,,měsíčník
pro literaturua umění..
(1' l955-1956),,,měsíčník
pro literaturu,,(2, |956-|951), aby zakotvil pri ,,Literatura.
Umění.Život*(3, |957-l958). Mladá tvorba vychádzala ako,,mesačníkpre literatúru
a umenie..,v jej vedenísa vymenili niekoťkíšéfredaktori
(M' Ferko, P. Koyš,M' Válek a i.)
a najmenejdve vlny m|adej literatúry:generácia 56 (termínA. Hykischa) a mladí autori
60.tychrokov (nástupod l. čís|a5. ročníkav r. 1960).Nazdávame sa' žezlomový rok 1960
Zostancpri práci s Mladou tvorbou ajjej určujúcimvnútornýmperiodizačnýmúsekom:
kritika časopisuz roku 1959 (Pravda)) rezonuje v Mladej tvorbe tak, že sa presadína jej
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V. Rzounek:Nástin poválečné
české
literatury1945.l980'Prahal984, str. l3n.
K.Rosenbaum:Panorámaaproblematikaliterárnejkritikyaliterárnejvedy(l945-l948).in:j'ŠtcvčeLakolektív:
Dejiny slovenskejliteratúry
4. Slovenskáliteratúra
po roku 1945,Bratislaval987, str.230n.
3 ) V. Petrík:Mladá básnickágcnerácia,o. Čepan- J. Gregorec- V. Petrík- P. Petrus:Dejinyslovenskejliteratúry
I I . ,B r a t i s l a v 1
a 9 6 5s, t r .4 5 2 - . 1 5 1 .
4) S. Šrnat|ák:
Prechodliteratúry
ako celku na pozíciesocializmu,in S. Šmatlák:Dejiny slovenskejliteratúryod
stredovekupo súčasnosť'
Bratislaval 989,stÍ.558n.
5) Závery hodnoteniatroch desiatokspisovatelov'ktorépublikovalaPravda 30. l. l959, a kriliku i sebakňtiku
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Žánroy (budovastránkach spolďenská objednávka (pracovnýproces),nasťáva,'obmena..
teťskáreportáž),ťt|ozofiatvorby (,,široká,optimistická perspektívasocialistického zriadenia..)' v poetike prózy sa stráca záujem o novátorstvo,čo sa priamo odrazív téme(druhá
svetová vojna, pracovný proces),vo výbere protagonistu,ale aj v etike kritiky (rozkúskovaná, nekoncepčná).
VzéahKvětna a Mladej tvorby moŽno presvedčivozachytiépri osvojovanísi i pri reagoi nadgeneračnej
vanína program všedného
dňa.od počiatkusúautoripod tlakom generačnej
kritiky. Už pri počiatkudiskusií,úvaheo možnomprijímanía umeleckejadaptáciiprogramu
všednéhodňa sa rozštiepilinielen redakcie časopisov,generácia mladých autorov (odtial
argument,Že ide o skupinovéperiodiká), ale aj etika a kultúraliteriírnehoŽivota. Mladá
tvorba mala k dispozícii ''dlhšť.|iterárnyžir'ot(1956-l970) a najej jednotlivých ročnftoch'
pohyby v literatúre,umení,kultúre,
ako na čierno-bielomplátne moŽno s|edovaé
vnútorné
politike a spoločnosti.D|hé,,rečnenie.,
diskusie
o epigónstvemladej prózy, nekonštruktívne
o neželanomprototype protagonistu(J' Blažková, J. Johanides,P. Jaroš),zneuŽitle tézy
o filozofii etiky v próze na moralizovanieo celej generácii,odmietaniepocitov a domáhanie
sa reálnych faktov si našlosvoju genézu,a paradoxnei oporu, v generačnejkritike, teda
aspoňv jej časti.Jozef Koto postavilproti sebeprozaika Kota a literárnehokIitika Kota, keď
generáciu..,ktorá je ,,priskomná, nedóverčivá
označísvojich rovesníkovza ,,strémovanú
k sebe, ale aj k literatúre..,
lebo ,,trpíkomplexom z neprekonanýchotcov..,,,komplexom
generačnýchzásluh..' Ďalší z kritikov, Milan Hamada,/ uvaŽuje o kritériách na mladú
literatúru(prózu),chce ',novéneošúchané
zmyslovévidenie sveta,ktorémá aj svoju ideovú
hodnotu..,vyčítamladým absenciuprogramu,preto odmieta existenciu mladej slovenskej
prózy (generácie,skupiny),je ochotný uvažovaé
iba o niekoťkýchprozaikoch (za hodnotu
označíJ. Blažkovúa A' Hykischa). Postulovanie programu všednéhodňa a jeho takmer
okamžitéodmietanie, či už priamo (I. Mojík)' alebo nepochopenímjeho podstaty (E.
J. BŽoch, E. Grečner- I.
Grečner),má takmer rovnakéosudy na českeji slovenskejstran^e:
Mojft, V' Mináč; J. Boček,V' Kocourek - V. Havel, J. Vohryzek.8Napokon konce obidvoch
veď ich
časopisovnapovedajúmnoho o situácii vo vnútrinrírodnýchliterámych pohybo^v'
napokon nezávisle od seba anticipujúi nasledujúcepostoje:v časopiseKvěten ", v prvom
'program
čísleroku 1959 v článku K úvazea k polemice si možnoosvojiéňešenie',,tzv.
všedníhodne' - skronrná a dílčíspontánnísnaha o postiŽeníurčitýchpotřeb a tendencí
mladéhoumění v době zhruba přede dvěma lety . očividněstiílevíce patří už minulosti,
očividněnedostačuje'.'
Jozef Kot v článkuDo novéhoobdobia'" akceptujevýhradu publi.
kovanúv denníkuPravda (30.l .l 959)' podťaktorej sa v Mladej tvorbepresadila,,tendencia
odklonu od naliehavých ideo|ogickýchúlohliteratúryv socializme..'Vrátime sa k východiskovej otázke..nužteda aký bol vzéahtýchto dvoch periodík, veď mali rovnakévýchodiská, funkcie, zázemie i prob|émy,a|e aj zámery,teda váčšiemyšlienkovéambície,nežich
má dobová literárna prax, čižeschopnosévyjadrovaésa cez detail a rozkladaťsvet do
drobných faktov.,. vzéah azda objektívnevystihneme ako blahosklonnoséKvětna voči
uverejnilav článkuNadšení
budúcnoséou,
Mladá tvorba |959' č.2.
J' Kot: Nástupbez zbraníaIebozbranebez nástupu'Mladá tvorbal 962.č.8-9.
M. Hamada:Na okrajsemináramladýchprozaikov,Mladá tvorba|962,č.|.
J. Bžoch:Glosy k mladéčesképoezii, Květen 3, l957158'str..6ó9lV. Mináč:Proud proti proudu,Květen 3
l 957/58,str.666-6ó8;l. Mojík:Dvakrátdva súštyri,Mladá tvorbal 960' č.l, stÍ.2-3;J. Boček:Poetickýzázrak
Mladá
všednosti,
príspevky);
V. Kocourek:Cestyexperimentu,
Mladá tvorbal 956/l957,č.l , str.l 06 (započetné
tvorbal 957ll 958' str'490-49l ; J. Vohryzek:Literaturaz literatury,Mladá tvorba|95711958,str.3 l 2-3l 4.
.
9 ) K v ě t e n4 , 1 9 5 9 č
, .l , s t r .l . 3 .
l0) J. Kot: Do novéhoobdobia,Mladá tvorbal959, č.3, str. l.4.
l l) J. sžoch:Glosy k mladéčeské
poezii,Květen 3, !95?/l 958' str.ó70.
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Mladej tvorbe. UŽ i preto, lebo zrýchlovanie sa i naplnenieosudov obidvoch časopisovsa
užnedialo na rovnakej ku|túrneja literárnejobežnicia v rovnakom čase.Mladá tvorba má
všakaj svoje dóvetky v slovenskejkultúre.Za1edenoznačíme
vyznanie azdanajvýraznejšej,
no rozhodnerozpornejosobnostiM|adej tvorby,Jozefa Kota, ktorý v roku l984', precizuje
svoj vzéahk literatúreslovami: ,'vŽdysom od literatúry- a teda aj od seba - vyžadoval'aby
sa v zobrazovaníokolitéhosveta usi|ovalao cielavedomý program, aby čitatelaaktivizovala a nabádala k zanryslcniu....a aby sa literatúrapozlátkovo netvárila ako ťahkovážne
a nezáyáz'tlé
súkanievetičiek,ale bo|a predovšetkýmformou myslenia a zaujímaniapostoďa|ší
povaŽujemeosud literatúrya literárnehoŽivota od sedemdesiatychpo záver
1ov',,Za
osemdesiatychrokov, kde sa ambíciečastiautorov M|adej tvorby v iných podmienkachaj
ideách zúročujev krátkych Žánrochautorov L. Ba||eka,K. Horáka, S. Rakúsa,D. Mitanu,
J. Puškáša,či v robustnomvzopátísa románu (J. Lcnčo,P. Jaroš,L' Ballek, A. Hykisch, J.
Papp.V. Šikula,v prvotineE. Dzvoníka).No a za poslednýdóvetoksi osvojujemeosihotený
no vytrva|ýliterárnovednýzáujem o M|adútvorbua jej peripetiez pera literárnehohistorika
Vladimíra Petríka..''ktoý od pódorysu javu (kritický artefakQ|ogicky smerujedo vývinovéhopriestoru(historický kontext).
Mladá tvorba v súvislostiachčasu,umenia,druhov aj generácíísa prezentujeako podloŽie
na filozofickó, ideologickéa estetickéaj eiické diferencovaniesa národnéholiterárneho
celku, ktorésa stalo prieseční<om
gcnerácie, koncepcie národnej kultúry a - na istý čas
. dókazom zotrvačnostivŽitýchnoricm na literatúrui v nej samotnej.V Mladej tvorbe však
uŽ našlo(generačneosnované)pevné.zázemiei sebavedomieartistnéchápanie umeleckej
literatúry.

Ltendencí
minulosti,
rdupublitendencia
' k výchovýchodis.
e, nežich
Lťsvet do
'ětnavoči

lu, Květen3.
etickýzízrak
lentu,Mladá
)12-3t4.

tz) R. Chnrel:Uvahy a vyznania.Literámekonfrontácie.,Bratislaval984, str. l l7.l

l8.

l 3 ) V. Petrík:Hťadanieprítomného
času(stratenáprozaická generácia),Bratislava l970; Hodnoty a podnety

(GeneríciaMladejtvorby).Bratislava1980;Slovenskýrománsedmdesátych
let(Literárnía společenská
situace),
Praha l 987; Procesa tvorba(Slovenská|iteratúra
po roku l 945 ako výskumnýproblém),
Bratislaval 990.
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JoromÍr
Slomek

Co zby|oz Květno?
hápeme.li dnešníopoŽděnoutryznu za Květen jako seriózní literárněvědnoukonfef-renci,
znamenáto (čiby to aspoňznamenatmě|o),žetoto peňodikum - a potažmolidé

a literární klima kolem něho - je i po čtyřiatňcetiletech něčímpodnětnénebo alespoň
přitaŽlivéazajímavé'Mně' člověkunarozenémuv době,kdy Květen vycháze|,sice svěžejší
připadaly a pňpadají časopisystarší,třeba Šaldůvzápisnft nebo Kritický měsíčník,ale
nějakékouzlo Května, zdá se, tady přece jen ještěpůsobí- předevšímna jeho pamětníky
a samozřejmě příméaktéry.
,,Květenbyl'..jak napsalmožnátrochu patetickyMilan Jungmannroku 1968v orientaci,
',osud českékultury na rozhranípadesátýcha šedesátýchlet. VzaI na svá slabá ramena
všechnyjejí naděje a touženído novédoby' stal se modelemstřetánítvořivosti s pahodnotami, pohybu se strnulostí,rizika se spokojeností.A stal se svým zánikem takévěčným
mementem.''.,,UŽuž by se chtělo namítnout,žeosud českékultury na přelomu padesátých
a šedesátýchlet ztělesňujeani ne tak periodikum Svazu čs.spisovatelů,jako spíšeautoři'
kteří byli v tédobě umlčenia kriminalizováni, ale o nich později. Jungmannvšakv závěru
svéstudie charakterizovalKvěten - snad záměrně,snad bezděčně- ve|mi trefně:,,Tynecelé
(zvýraznil J. S') kultury...
čtyřiročnfty Května jsou historickýmúsekemčeské
soclali.stické
Mantinely (řečenomódním výrazem)byly jasné:tvořila je že|eznáoponaoddělujícíoÍlciál- minulé
ní,režimníkulturu od kultury západnía takéod domácíkultury ,,nesocia1istické..
ve hře na svobodnýčasopis(za|oŽenýúřednímrozhodnutím,tedy
i dobové'Všem hníčůrn
shora, a nabídnutýmladým . dnes by se řeklo: levicově orientovaným . autorůmjako
šidítko)ani nepřiš|ona mysl překračování,natoŽbouránítěchto mantinelů.Brali je jako
danost,s nížse hýbat nemusí.
Tři roky před Jungmannovoustudiípřinesla Tvář článekMarie ŠolleovéPozniimky ke
programemKvětnaje všeprolínající
Květnu., Autorka napsala:,'Zák|adnímasjednocujícím
. původnítvorbou a teoretickýmičlánkypočínaje
a drobnými novinářskými glosami konče
- boj proti politickémudogmatismu'..A dále ovšem:,,''. útokproti dogmatismutu směřuje
jevů nebo postojů,kteréjsou pochybenéuž"vsamémzákJadě.,,
pouze k vyle-pšování
Miroslav Červenkav interviewpro časopisIniciály v roce 199lJ uŽ mohl říci s historickou
zkušenostía také zcela otevřeně: ''Chtěli jsme nonkonÍbrmnímoderní tvorbu v rámci
socialistickéln umění a kritiku systémumoci s využitímkritickéhopohledu obsaženého
v původnímmarxismu... By|a to utopie připomínajícíreformní komunismus, který se

l)
?\

Na témaKvětna,orientacel 968,č.l ' str.82.88,přetištěno
in obléháníTróje. Literárníkritiky a listy ze zápisníku
z l e t l 9 5 8 - l 9 ó 8 ' P r a h al 9 6 9 .s t r .l 2 9 - l 3 8 .
T v á ř l 9 6 5 .č '2 . s t Í .l 6 . 2 0 .
J . S l o m e k ,o K v ě t n ua k v ě t ň á c í cshM i r o s l a v e mČ e r v e n k o u
I n, i c i á l yl 9 9 l , č .l 4 . l 5 , s t r .l 8 - 2 l

rozvinul o deset let později' k'
mimo marxismus a na půdě
protimarxističtí,a poznenáhlu
tenhle stínještěnepřekročil,a l
Tedy - byl takový,žeusilov
tvůrčímetďa zajímal autory
kteří v minu|ostistáli mimo s
květňáci s jistými rozpaky d
spisovatelé,ani jako lidé.Nezt
například Bedřich Fučík,Zder
Václav Renč, Zdeněk Rotrekl
druhémspisovatelskémsjezd
za propuštěnínespravedlivě v.
všedníden je pevnina.Tu odr
lacinévyKiknout, jak nemrav
že se skutečněupřímně nez
Váchala. Vokolka. nebo dokol
a další?I kdyby se byli zajím
nebývala dovolila, ale květň
opakuji, staratsejakkoli o litt
Bylo-li by hloupé vyčíta
vysmívat sejejich dobovétvo
programu poezie všedníhot
a z něhoŽnás ten programmi
Co tedy zby|o z Května? E
všimla citovaná Marie Šolle
skupiny)? Byla takzvaná poe
sebeironicky napsal Cervenk
Šolleováuprostředšedesátý
ještěpřílišblízko hodnocen
a právě způsoby,jimiž tak uč
během něhož, v době sově
a skupin4 Květen klasifiková
ce jako skupina s pravicovýn
Podíváme-lise nynína jm
i na ta, jeŽ se v časopisepou
stojícívětšinoumezi šedesá
měrou podílína podobě sou
J..Bra
(napříkladP. Blažíček,
J. opelík, Z' Pešat,r. Šit<
J. Vohryzek, osobnostpodlet
A přesto - když dnes čte
poetice ozvěnu programu,,
věrnosti tradici atd., nýbrŽ
dokonale vyčichlého.Čtem
4)
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rozvinul o deset let později, kďyž už my jsme to měli dáyno zasebou. Už orientace stiíla
mimo marxismus a na půdě pluralismu metod a ideologií. Pořád nám říkali, že jsme
protimarxističtí,
a poznenáhlujsme zjistili, ženás vlastněnemrzídát jim za pravdu.Květen
ještě
tenhlestín
nepřekročil,a buď nad nímproto zlomíme hůl,nebo ho vezmeme,jalcý byl...
Tedy - byl takový, žeusiloval, řečenohaškovsky,o mírný pokrok v mezíctrzákona. Jako
tvrirčímetoda zajíma| autory Května vlastně jen socialistický realismus. od spisovatelů,
kteřív minulosti stáli mimo socialistickorealistickýproud (třeba od členůSkupiny 42), se
květňáci s jistými rozpaky distancovali. ,,NesocialističtÍ.tvůrci je nezajímali ani jako
spisovatelé,ani jako lidé.Nezapomínejme,žeKvěten vycházeLv letech, kdy byli Ža|ářováni
napříkladBedřich Fučík,Zdeněk Kalista, JosefKostohryz, JosefPalivec, Václav Prokůpek,
Václav Renč,Zdeněk Rotrekl, IanZahradníček...
Pochopitelně to nebyli květňáci' kdo na
druhémspisovatelskémsjezdu v roce 1956 - kde užvystoupili jako skupina - pozvedli hlas
za propuštění
nespravedlivěvězněných.Tu odvahu neměli ti, kteřísi na prapor napsali Náš
všedníden je pevnina' Tu odvahu'jak znrímo,měl pouze Jaroslav Seifert.Bylo by ovšem
lacinévykřiknout,jak nemravněse to ti lidékolem Května chovali. Cožjim můžemevyčítat,
Že se skutečněupřímně nezajímali o autoly tehdy umlčené- tÍebao Demla, Reynka,
Váchala,Vokolka, nebo dokonce o autoryexilové- Čepa,Hostovského,Jelínka,Listopada
a další?I kdyby se byli zajímali,bylo by to bývalo nepřípustné,
cenzurabyjim nic takového
nebývaladovolila, ale květňáci sami, zaujati dostatečněsebou, neměli vůbec potřebu,
opakuji, starat se jakkoli o literaturu napříkladjmenovaných autorů.
ByloJi by hloupé vyčítatkvětňákůmjejich dobové postoje, bylo by ještě nejapnější
vysmívatsejejich dobovétvorbě' V citovanéminterviewřekl Červenkalakonicky: ,Naivita
programu poezie všedníhodne byla přímo úměrná hloubce úpadku, který předcházel
a z něhožnás ten program měl vymanit...
Co tedy zby|o z Května? Existuje snad nějaký odkazjeho programu (kteý nebyl' jak si
všimlacitovaná Marie Šolleová,programem generace' nýbržprogramem uzavřenéa ízké
skupiny)? Byla takzvanápoezie všedníhodne ,y dějíchpoezie noyáfáze,,,jak po letech
sebeironickynapsal Červenkav básni Setkánívšednítro
dne (Strojopisnátrilogie, 1984)?
Šolleováuprostředšedesátýchlet a Jungmannnajejich sklonku stáli při svých ohlédnutích
ještěpříliš blízko hodnocenémujevu. Potřebovali se ov,šemvyslovit k věci právě tehdy
aprávě způsoby,jimiž tak učinili.Nemohli a nechtělisi dopřát luxus čekáníještě
čtvrtstoletí,
během něhož, v době sovětskéokupace, byl ve Vlašínově Slovníku literiírníchsměrů
a skupin- Květen klasifikován (značkoumb, tedy Milanem Blahynkou) ,,projistotu..dokonce jako skupina s pravicovými tendencerni.
Podíváme-lise nyní na jména,která se na stránkách Května objevovala pravidelně, ale
i na ta,jež se v časopisepouze mihla, vidíme bez dlouhéhopočítání,
žejde o autory dnes
stojící
většinoumezi šedesátkoua sedmdesátkou,tedy zralétvůrce,z nichžřada se výraznou
měrou podflí na podobě současné
poezie, prózy i literárníkritiky' teorie a lristoriografie
(napříkladP. Blažíček,
J.Brabec, M. Červenka,I. Diviš, B. Hrabal, M. Kundera, A' Lustig,
J. opelík, Z. Pešat,K. Šiktanc,J. Škvorecký,L. Vaculík, z litenírníchkritiků především
J. Vohryzek, osobnostpodle méhosouduv Květnu nejvýraznější
a tehdy nejinspirativnější).
A přesto . když dnes čtemenapffklad novou poezii Holubovu a Zaslechnemev jeho
poeticeozvěnu proglamu 'yšedníhodne..,cítímeto ne jako sílu básníkovu,spočívající
ve
věmosti tradici atd., nýbržjako slabost onoho dávného malého českéhovýboje' dnes
dokonale vyčichlého.Čteme-lidnešníprózy Kunderovy či Vaculftovy, echo květňáctví
4)

Praha 19'71.
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v nich sotva postřehneme.Z marxistickéhobludnéhokruhu se většinouúspěšněvymotala
kritika i historiografie- typickým příklademje tvůrčí
i lidský osud připomenutéhoJosefa
Vohryzka' jemuŽ bylo projítod válečného
exilu přes svazáckéjinošství,květňáctví,následujícíperzekuci, disent,Chartu 77, samizdatovýKritický sborníkaž po současnouzralou
a suverénní
tvorbu literi{rněkritickouna stránkáchLiterárníchnovin'
Myslím, Že ještě nenastaladoba vhodná pro vydání nějakékvětňáckéantologie. Tak
vetché,aby byly roztomilé,ony textyješrŽnejsou,a na druhéstraně:tak silné,aby moh|y
aktivně zasáhnoutdo dnešníhomyšlenío literatuře,aŽ nejsou.Už dávno ne. Milan Jungmann ostatněřeki přecl čtvrtstoletím:
v Květnu je ,,uloženomálo tzv. trvalých hodnot.....
Nakonec' troufánrsi tvrdii. budeKvěten zajímavýpouze pro (literrárn|historiky,a to jako
časopis,který publikoval ranétexty budoucílroprezidentarepub|iky.Tak jako je Moravská
orlice pozoruhodnáčlánky mladéhoTomášeMasaryka a jako je Právo lidu zajímavétěmi
čísly,do nichŽ kdysi diírvnopsaÍmladý pďížský korespondent- studentEdvard Beneš.

7l
i vymotala
éhoJosefa
;tví,násle.
nouzralou
'logie.Tak
abymohly
lilanJungrdnot..."
y,a tojako
Moravská
mavétěmi
Beneš'
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Cosopis Ceruený Iryět
(v letech l95ó .l958)

praŽskéhočasopisuKvěten a brněnskéhoHosta do domu, o nichž byla na této
ýedle
'
konferenci převáŽně řeč,objevil se v druhépůli roku 1956 literárníčasopistakéna
ostravsku. Byl jím Červcnýkvět' který pak s pravidelnouperiodicitou vycházel měsícco
měsícaždo roku 1970' kdy byl úředněZastaven'
Vznik Červenéhokvětu je možnévysvětlit v souvislosti s počátkyi jiných literrírních
časopisů,kterézačínalyv tédobě vycházet;tak v roce 1954to byly časopisyo knihách
a autorech (vydával ho Čs.spisovatel),Dětská kniha (Státnínakladatelstvídětskéknihy),
Host do domu, v roce 1955 pak Květen, Krásná literatura(SNKLHU)' o rok později ještě
Světová |iteraturaaZ\atý máj. A to nejsou zdaleka vyjmenovány všechny.Je to žeň sice
nevelká, ovšemvzhledem k letůmpředcházejícímnikoli zanedbatelná.
V následujícímpříspěvku si všimnu aspoň tří ročníků
Červenéhokvětu. In margine je
třeba tu říct, Že Červený květ nevznikl jako časopisryze literární.Redakce sama mu
v úvodnímslovu ke čtenářůmdala náplň daleko širší:měl sloužitjako kulturněpolitický
měsíčník,
který'by v sobě spojova|- stejnějako tomu bylo v Bezručovýchverších,k nimž
se od první stránky redakcečasopisuhlásila - ,,pojovnostmyšlenky,lidovost výrazu, sepětí
uměleckóhoprojevus kaŽdodenním
Životem...'
obsah a rozsah jednotlivých základníchliterrírníchžáňni se během tří ročníkůvyvíjel
a měnil. Zatímco v prvním ročníkupřevládala psaná publicistika se všeobecnoukulturněpolitickou tematikou, v da]šíchdvou jde o původnítvorbu' Při tomto konstatoválrínení
zanedbatelnáani ta historická skutečnost,
která měla na takovýtovývoj bezesporuvliv, totiž
právě proběhlý XX' sjezd sovětskýchkomunistůa II' sjezd čs'spisovatelů.oba sjezdy byly
ostatněna stránkách Červenéhokvětu doprovázeny pestroudiskusí,v nížprim hrála staé
DrahomíraŠajtara
o Iiteratuřena ostravsku v posledníchdesetiletech'V níŠajtarnelítostně
aÍíznězavrhl aŽ na výjimky téměřvše'co v posledníchletech by|o na ostravsku napsáno'
Ušetřenitétobřitkékritice zůstalipouzeMartínekaZávada. (K Závadovi se pak Šajtarvrátii
ještěpozději obs'áhloustudií.)
Jednotlivéliterární žánry se pokusím charakterizovatpodrobněji. Poezie, na rozdíl od
poeziez Května, je tematickyještěstále v zajetíproblematikypráce,která byla v hierarchii
hodnot postavenanad Život člověka.Zv|áštnímístovšak zaujímajípřeklady veršů,předevšímz ruštiny(od JaroslavaTeichmanna,Vojtěcha Jestřábaaj.)' od třetíhoročníkujsouto
takékomentovanépřeklady z němčinyz pera Ludvíka Kundery (šlopřevážněo překlady
z Bertolda Brechta, kterérovněŽ uveřejňovalv Hostu do domu).
Specifika' jaká skýLáčasopis,přála rozvoji žánrůstředníepiky, převáŽně povídky.Vedle
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už etablovanýchautoni, jako byl Vojtěch Martínek,tu lzenajít i tvorbu mladých. PasáŽe
z románu Letopisy v Žule tu tiskl oldřich Šuleř'dále do Červenéhokvětu přispívali Jan
Drozd, Milan Rusinský aj. v próze se hodně objevujetematikaválky' I na stránky časopisů,
stejnějako do kniŽníprodukce tédoby, se vrací po deseti letech od ukončeníválky nová,
květu to byly vzpomínky na velké
tzv. ,'druhá..vlna vzpomínkovéliteratury- v Červeném
bitvy druhésvětovéválky nebo zobrazeníživotaobyčejnýchlidí za vá|ky či připomenutí
odvahy a hrdinstvíodbojnémládeže,jak je tomu v příběhuo chlapci, který zachrániljeden
z ostravskýchmostri.
děníslouŽily epigramy.V nemalé
Ke glosovánía komentovánísoudobéhospolečenského
Hosta do domu. Do Cervenéhokvětu jimi
míře jsou zastoupenytakév prvníchročnících
horlivě přispíval Drahoslav Gawrecki. ZastoupenynejsouŽádnétexty dramatické,vynechány ovšemnezůstalyohlasy na dramatickoučinnost.Kritika si všímaladivadelníchscénve
dvou městech - v ostravě a v opavě. Nechyběla ani h|ubšízamyšlenínad postavením
divadla ve druhépolovině padesátýchlet. V těchto studiícho divadelnictví se nezřídka
objevuje tendence zal.rhnout školometskouteorii typičnosti.Divadlo však podle těchto
hlasůmělo nadále zůstatbojovníkem,,z,aněco proti něčemu.."'Nejen kritice divadelní,
nýbrži literiírnídával tviiř Drahomír Šajtar,tehdejšívedoucíPamátnftu Petra Bezruče(PPB
byl otevřen 5. 5. 1956).Ve svéliterárněkriticképráci se tvrdě obracel proti přežívajícímu
pana spisovatele..,zcela otevřeně
dobovémupoŽadavku,aby kritika byla ,,služebníčkem
hovořil o kritice, která neposluhujea nepříštipkďí'Nejen pojetímliterrírníkritiky jako
umění,ale i nelítostnýrnstíhánímtoho, co nemá v literatuřemísta'přiblížilse
svébytného
ŠajtarF. X. Šaldovi.Nezapřel to ani důkladnouhutnou studií k Šaldovýmnedožitým
rysů- jimiž se
devadesátinámv roce 1957,v nížněkteréz charakteristických.šaldovských
ostatněsám v literárněkriticképráci řídil zvýrazni| a připomněl tak literiírnívědě padesátých let. Vedle DrahomíraŠajtarase v literiírníkritice uplatnili téŽArtur Závodský (např.
stati o V. Martínkovi,o. Šuleřovi),Jiří Svoboda (o J. Skácelovi, A. C. Norovi), Milan
Blahynka (o F' Hrubínovi),Pavel Pešta(o J' Durychovi) a další.
Ke kladům časopisulze přičístneobyčejnousnahu otvíratse dění v kultuře i v jiných
regionech. Dokazují to snad dost výrazně příspěvky Milana Kundery (o jehožjuveniliích
od Ludvfta
byl na tuto konferenci přihlášen referát),překladatelskéa literrírněhistorické
Kundery a pak zájem o blízkoupolskou literaturu.RovněŽ recenzea kritiky sc neomezovaly
jen na spisovatele ostravské,ale i ,'celonárodní..a ovšem i na autory tehdy přckládané
zcizích jazyků(Hemingway,Majakovskrj, Cvětajevová a další)'
\ěčně se svářícírozpor mezi charakteremČecha specifiky ostravskéhoregionu, z něhaž
kaŽdý zna| v padesátýchletech jen symboly kahanu a sbíječky,byl v Červenémkvětu
(rovněž symbolu) po právu zdťrazněný a stal se na čas prvořadým tématem v anketě
o regionalismu v literatuře.Formou ankety se tehdy měli významníkritikové,spisovatelé
a vůbeckulturníčinitelévyslovit, jaký je rozdí|mezi,,zdravým,,regionalismema lokálním
patriotismem'Tedy jevy, se kterými se uždlouho nově potýkal marxistický proud literární
vědy počínajeZdeňkem Nejedlým ajeho statío novémregionalismuzroku 1949'Zněho
květu, když se zamýšlelnad rozdílem
pak vycházel Artur Závodský v 7. čísleČerveného
zaÍímpatriotismusšmahemzamÍÍ|,
přičemž
patriotismem,
a
lokálním
mezi regionalismem
umělecsvým
jmen
kteří
spisovatelů,
význačných
výčtem
charakterizoval
co regionalismus
kým ztviírněnímtoho onoho regionu přerostli jeho rámec. ovšem šlo o autory nešéastně
zvolené,totiž nepochybných kvalit a tím takés předpokladem,Že jejich dílo dozná širší
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,,pokrokovéhoregionalisr
nezodpovězena.Stejně ne
pak propíránav.odborné]
některýchregionů(z nich
Se státoprávnímuspořádá
Ne všechnačíslaměla t
číslaze tří sledovanýchrt
je posmrtnés nekrologem
cha Martínka (4/1951) st
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K hlavnímutématutét
literární produkce autorů
spojování poezie všední
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v Červenémkvětu zvcřeji
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odezvy sanlo sebou, autory, kteří přerostli dobu, a hlavně tvořícíye zce|ajiné dobové
atmosféřc,tudíŽzcela odlišnéod ostravských regionálníchautorů.Šlonapř. o Karolínu
Světlou, TerézuNovákovou, z kritikůz okruhu tzv. moravskékritiky šloo VilémaMrštíka,
Leandra Čechaaj. Poslézese Závodský v listopadovémčísledovoláva| autora S|ezských
písnícoby přftladu přímo klasického' Bezruč sám však v anketě zklamal. Lakonicky
- vzhledernk špatnému
zdravía pokročilémuvěku - se v přetištěném
autografuvyjádřil, Že
s regionalismem sice souhlasí,a|e rozhodnó slovo nechéřeknev tétootázcemládeŽ. Stati
Závodskéhopr'itakávc všcchohledech anketníodpověď rektoraJAMU Ludvíka Kundery,
který si regionalismus spojoval s dílem Leoše Janáčka,stojícíhove svó dobčna periferii
tehdcjšíhohudcbníhoParnasu a objevenóhoaŽ světem;jiní dotázanímluví o vyuŽitínabízených domácích kořenů,kteró by neměly zůstatbez literárního zpracovánÍ,dále ještě
o regionalismujako nutnéobraněpřed schematismem.
Násilná je zajistéargumentace,
Že
regionalismusje rlovršením
socialismu,ba komunismulosvobozenýzpoltt doby se zdábýt
příspěvek oldřicha Králíka' Ten velice pregnantně- dokonce s jistou dávkou vtipu - charakteriz,ovalregionalismus.jakoprostředek,,jak udělat z bezvýz'namnihopisálka loká|ní
veličinu,jinými slovy:jak sníž,it
rněřítkaunrělecká.čili učinitmezi slepými(tzv.regionálníntiautory)jednookéhokrálem. (...)S úctousi všínránrfaktu,..pokračujectáleKrálft, ,,že
např. Sofokles je regionálníbásník atlrónský....'Králík patrně mířil i na tu skutečnost,že
autoři, odnrítnutí
nakladatelstvínr
s celonárodnímdosahcm,stanouse hvězdami aspoň na
poli regionálním;nově ustavené
krajskénakladatelství
by jim v dobovémkulturněpolitickéln kataklyzmatupo roce l9.56jistě prokázalo tuto mcdvědísluŽbu'Následná deťinice
regionalisnru..však
zůstalav zírvčrečnóm
slovu redakcek proběhléanketě
,,pokrokového
nezodpovězena.Stejněnezodpovčzcna
zůstalav clalších
číslech.
otázkaregionalismubyla
pak propíránav,odbornó |iteratuřcstálc častějia vzlrledcrnk politickémuzglajchšaltování
některýchregionů(z nichž'ostravsktlbylo na tonrnc.jhůI'e
našipozofnostve spojitosti
).1itří
se státoprávnímuspořádáními dncs.
Ne všechnačíslarněla tak různ<lrodý
obsah.Nčktcrábyla zaměÍenámonotematicky.Dvě
číslaze tří siedovanýchročníků
byla včnovárra
Bezručovi,přičernŽbřeznovéz roku l958
posrnrtné
s
nckrologcm
od
oldřicha
Krá|íka.
Do
číslapřipsanéhosedmdesátinámVojtě.';e
cha Martínka (4l|951) statěmi přispěli jednak Martínkovi žáci (bratři Závadovi, Zdeněk
Vavřik),.jeclnak
Artur Závtldskýa Drahtrnrír
Sa.jtar.
K lrlavnírrru
tómaiu tétokonÍ.crcncc,
poczii vše<Jnílro
dne, se časopisncvyslovuje,i kdyŽ
literárníprodukcc autorůZ Kr'čtIrabyla kritiktlu rc|.lektována.Zazna.tnenaÍ
však můŽeme
spr|or'ánípoczie všcdníhodne s neorcalismem.obdobně se pak pokusil charakterizovat
generaciči skupinu kolem KvčtnaKvětoslav Chvatíkv jednonrze svých esejůo české
literatuře.
je sledovatdalšívývoj časopisu
Mnohem zajírnavější
Červenýkvět v leteclršedesátých,
h]avně na jejich konci, kdy se do literaturydostává nová generaceliterátůa kdy se už
objevujctvclrbau nás zapovčzených
ncbo exilových autorů,ota Fi|ip v šedesátých
letech
v Červeném
květu zveřejňovalpřekladyintinrníkorespondence
SigismundaFreucla,vycházely v něm dopisy Jana Zahradníčka
o. F. Bablerovi (Babler sám do časopisupřispě|
několikrát), vycháze|y tady veršc Holanovy' více místa bylo věnováno literatuře i její
interpretaci,
ovšemnikoli užve formě klišéagitek.
Při podrobnéms|edováníliteri..trního
procclluve druhépolovině padesátýchlet by časopis
Červenýkvět nemě|zůstatstranouzájmu. ovšemjediné,co dnes přežívázČerveného
květu
3)
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76'
z(et 1956 až |958'je literárníkritika, tak jak byla prezentována ve statích Šajtarových,
Závodského, Blahynkových a mnoha dalších.Ostatní náplň časopisujsou jen literrírní
artefakty vypovídajícío době' stále ještě- shakespearovskyřečeno- vymknutéze svých
kloubů.

Věro Vořejkovó

Stc

f eta. která znamenajístar
"pisu Květen (Květenl!
z vý,znamných představitelů
tehdy nazval léty,,obrodnéh
Ve sféře kIitické reflexe lit
samostatnéhočasopisu,kterýl
1946 nece|é,navíc přetrŽitép
vání v měsíčníkuLiteratura v
prošla vývojovým oblouken
a m|áďeŽ aŽ ke koncepci peda
vané,a exponovala obě tqtok
vývoje - jako antitetické..
Pň zpětnémpohledu se tak s
syntézy, k formulaci adekvátt
d ě t ía m l á d e ž e .
Naše zamyšlenísi klade za
svém startu' tj' zhruba v tom
nápor proti schematickému
padesátých let k tomu posk1
liberálnějšíkulturnípolitiky'
spisovatelů,po osmiletéprax
tituly bylo jiŽ možnés nadhle
teofie dětské |iÍeratury.Z|aÍ
a mládežjako plnohodnotné
de facto už samým svým vznt
předevšímo umění zbavenéi
Jestližetotižschematismu
do zpodobenídětskéhokolek
funkci exempla,jde nynío zr
člověka (v roli hrdiny díIai.
v jedinečnostipsychických re

l)
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Ako je to s dramatíckoulitera
Literatura ve škole záhy vyp
literárnívýuky a výchovy. Z.
V.Vařejková: Paradoxčasop
V 7. čísleZlatéhomáje l9561
milé(připr. Fr.Tenčík).

77
vých,
eráÍní
Svých

Věro Vořejkovó

StortZ|otéhomóje
jsou v podstatětotožnás |étyexistencečasof eta.která znamenajístartZlatéhomáje,
"pisu Květen iKvěten l955 - l959, Z|atý náj za|oŽenl956). Zlatko Klátik, jeden
z významných představitelůlitcrárněvědnólromyšlenío literatuře pro děti a.mládež,je
tehdynazval léty,,obrodného
kvirsu'nepokojehledánía radostiz objevování...'
Ve sféřekritické reÍlexe|iteraturypro <lětia nrládežpo roce 1945, v úsilío obnovení
samostatného
časopisu,který by se toutotvorbou zabýva|,předcházelotěmto letůmod roku
1946necelé.navícpřetrŽité
pětiletíčasopisuŠtěpnice
a pojeho zániku přfleŽitostné
hostovánív měsíčnftuLiteraturave školea jiných periodikách..Stěpnicepod dobovýmtlakem
prošla vývojovým obloukem od prosazování literárněvědnékoncepce tr,orby pro děti
a mládežaŽ ke koncepcipedagogické,
v danémobdobí(po rocc l 948) ideologickymotivované,a cxponovalaobčtytokoncepce. nik<lliexplicitníprcrklanlací,
ale charakteremsvého
vývoje . jako antitetické..'
Pň zpětnémpohleduse tak startZ|atéhomírjejevíjakclšancek pokusu o vytvořenížádoucí
syntézy.
k ÍbrmulaciadekvátníhopojetítésloŽkycelonárodníliteratury,kteroutvoříčetba
dětía nrládeže'
Našezamyšlenísi klade za cíl postihnout,zda a jak tuto šanciZ\atý rnáj uchopil uŽ při
svémstrrftu'tj. zhruba v torn třílctí,v němŽ existoval paralelněs časopisctnKvěten a kdy
nápor proti schematickémumyšleníbyl výrazně optimistický. Počátek druhé poloviny
padesátýchlet k tomu poskytl řadu podnětů(včetněpolemických)y atmosféředočasně
liberálnější
kulturnípolitiky,po z'azněnísnrěléhohlasuJaroslavaSeif.ertana II. sjezdučs.
po osrniletépraxi StátníhgnakladatcIství
spisovatelů,
dětskéknihy,mezi jehoŽ vydanými
jiŽ
titulybylo rnoŽné
řady KniŽnice
s nadhlcdemoddčlovat
zrno od plev,.po zahirjení
ediční
teorie dětskéliteratury.Z|aÍýmái v tétosituaci obnovuje úsilío pojetíliteratury pro děti
a nlládeŽjako plnohoclnotného
umčníazačínáje realizovatbez programovýchproklamací,
jako ,,kritickárcvuc..'Vc chvílijeho startušlo
de ťactotrŽsamýmsvým vznikema existencí
předevšímo uměnízbavenéideologickó zátěŽeschernatismu'
Jest|iŽetotižschematismusvedl autorovosměřováníod apriorníidejek jcjímu promítnutí
do zpodobenídětského
kolektivu,jernuž
ijcdinecje podřízen,do postoječipříběhuplnícího
funkci exempla,jde nyní o změnu zornéhoúhlu,z něhožnaopak |ze nazíraÍ
dítěa mladého
člověka(v roli hrdiny dílai jeho příjemce)v jejich věkovéa individuálnícharakteristice,
vjedinečnosti
psychickýchrcakcína vývojovélinii ontogeneze;
snadlze v analogiis Květ-

l)

2)
3)
4)

Ako je to s draInatickou
litcratúrou?
Zlatý rná1t 9.5í,č.l0, str.299'
Literaturave školezáhy vypustilaze svéhopodtituluoznačení,,kritická
revuc..a věnovalase otázkám školní
literárnívýuky a výchovy.Z iinýchperíodikupozorriujina bměnskýlist Host do dornu.
V. Vařejková:Paradoxčasopisu
Stěpnice.ln: K české
literatuřel 945.48,SborníkCSAV Praha'l 992,str' l 07. l l 3.
V 7. čísleZlatéhomá.jel956 píšeJan Petrmichlo tisícíIn
vlastinaší
tituluSNDK..jírnž.je
F,rbenova
Mateřídouška
milé(připr.Fr.Tenčík).
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nem říci, žejde o dětský ,,všední
den..,a s použitímpozději přijatéhotermínu- o uplatnění
děskéhoaspektu'
V tomto smyslu zahajujeZlatý májsvou iniciativu v říjnu 1956.5V prvnímčísleupoutává
vstupním konfesnímprojevem předsedy redakčnírady FrantiškaHrubína a energickým
článkem Jána Poliaka, jejího místopředsedy.o
FrantišekHrubín v krátké konfesi citlivě
hovoří o hodnotě dítěte,neboéprávě v něm a nikoli mimo tuto zem a mimo tento časlze
podlejeho přesvědčení
hledat a na|ézatzÍracený
ráj lidstva. Myšlenka vyjádřená poeticky,
esejisticky,nikoli vědecky koncízně,ukáŽe se pro orientaci Z|atéhomájejako předzname.
nání nanejvýšpffznačné
vyslovenímhlubokéhoosobníhopochopenípro dětský subjekt.
ČlánekJána Poliaka oprávněná spokojenosé?
polemicmá jiné ladění- apelativní,útočně
ké a k vážnépolemice vyzývající.Poliak vychází z diskuse na II. sjezdu čs' spisovatelů,
v nížpostrádá aktivitu autorůpíšících
pro mládež' kteří se podle jeho soudu o vysoké
oceněnísjezdu nezasloužili.,,A oprávnene?..ptáse. ,,Jeto azda v literatúrepre mládežtaké'
že netrebahovoriťo jej základnom poslaní,že netrebapostaviéna kritickú váhu literárnu
teóriu a prax minulých rokov' že netreba kriticky hovoriéo tom úsekuž.ivota,ktorý je
hlavným predmetomdetskejliteratúry?..
A udpovídá:,,Rozhodnenie...'
Dál ve svémčlánkupádnými slovy zdůrazňujemravníodpovědnost,charakter,svědomí
spisovatele, schopnost sebereflexea čestnéhoúčtovánís v|astnímichybami, povinnost
tvořit z hlubokéhoproniknutík nitenrémuživotudětía mladých lidí' k jejich individualitě,
k projevůmjejictr identity a bránit ji' je-|i v právu. Tlaku, který zabraňujepracovat právě
takto, ',dalo sa vyhnúé
nepublikovaním...o
Pateticko-kritický,politicko.mravníapel Jána Poliaka zůstalojedinělý.Apelativní tón je
sice v prvníchročnících
Z|atéhomáje častý,je všakvětšinouspojován s na|éhavýmvyslovovánímpřání,co by měla literaturapro děti a mládeŽzpodobovata jak. ' Z|atý máj burcuje,
volá po probuzenízájmu o tvorbu pro děti, obhajujeji, zdůrazňujejejí význam' její přináležitostk celku literatury,ptá se pojejí speciÍičnosti,
volá po diskusi.
Apologická atmosÍěraje ovšemse snahouo diskusi \/rozporu' proto patrnědiskusnístati
nabývaly charakteruvolnýclr pojednáník danémuproblému,nikoli názorovéhostřetání.
Přesto považujiz'avý'znanné,
žeredakceZlatéhomáje o rozvinutídiskusíusilovala- v každémpřípaděje to projev snahy o aktivizaci a 'Jícehlasost,.- aŽe si vybíralaotázky,kterési
novéhozaujetístanoviskaŽádaly.Tuto snahuprezentujenapř.diskuseo dobrodruŽnépróze,
zahájená šťastně
Vítězslavem Kocourkem,lU a diskuse o kitice vc třetímročníkuZlatého
máje. Č|ánekMichala Sedloně o některýchproblémechrománupro dívkyreakci nevyvolal

s)

Prvníročník
obsahujeproto l3 čísel,
oclříjnal 956 do prosincel957. Předsedaredakční
rady FrantišekHrubín,
místopředseda
Ján Poliak,odp.redaktorFrantišekBenhart.
6) Vstupnítextbez titulu.Zlatá máj l 95ó. č.l . str.l . J'Poliak:oprávnenáspokojnos(')
Z|atýná1 l 956' č.l ' str.6- 10.
7) oprávnenáspokojnosť?
ZlatÝ máj l956, č.l, str'7'
8) Tamtéž,
str.7. j. Poliakje ve svéstatihněvivězrisadový.
XX. sjezdKSSSje podleněhojistouzákonitouudálostí,
připravili ho lidéa mczi nimi i spisovatelé,
kteřídřívenežvědci ,,postavilina tapetuškodlivosť
dogmatisrnua
myšlienkovejzál,islosti...
,'Kto terazako predpár rokmi zmóŽe sa len na opakovanie,Žezásluhouzjazduje rnu
všechnojasné,
ničniejejasné.Ten sa
a kto bez začervenania
sa odsudzujeminuléchyby,tomu v skutočnosti
vóbec z přítomnýchudalostínepoučil.Kto nevidínovovznikajúce
rozpory' tendencieospalej Zotrvačnosti,
špeciálnenovézlá, protiktonýmje trebabojovať,
a výhonky,ktoréje trebapestovať,
teniba vymenilkabát.Treba
vóbec povcdaé.
žečlovek'ktorémuv dobe v|ády kultu osobnostiaspoňniekdy nezahlodaiv hlave červíček
pochybnostia nespokojnosti,
pravdepodobne
tenje i pre budúcnosť
odsúdenýlen na podávaniesebakritík,
na
vymieňaniekabátov,na vyčkávanie,
žejehonajvnútornejšie
veci vyriešiniektoiný...(Str.l0).
q)
Hned v l. čísletypický příkladtvořístaéM. Sedloněo některýchproblémech
románupro dívky(str. l5.l7).
Příznačný
cilát - ,,Copaknenílákavézpodobitdušenašichděvčatve školáchi na pracovištích,
na hňštích,
v
laboratořích
polích?... užv roce l956 zněl anachronicky.
i na družstevních
l0) Diskusi podnítilV. Kocourek článkeInCo s dobrodružnouliteraturoupro mládeŽ, Z\'atýmáj |957, č.4,
s t r . l 0 7 - l 0 9 . V ý z v t r u k n o v é m u p r o č t e n í K . M a y e o v l idvanliš
l í a u t o r y k ú č ansatvi ý m ě n ě n á z o r ů .

(snad pro své závěrečné,yy|
Spolu se statěmi o literatuře <
středně př edcházejícírozpači
zřetel ke zvláštnostem a zájtl
textem a jeho pffjemcem,k v
diferencovaným čtenářským1
Podobnéúsilí,diktovanésp
tickým přístupem k jeho četb
rakter třetímu ročníkuZlatéh
jaké úrovni se kde o dětskéli
skéhopenodika v navazován
nícení Snahy o mezinárodní
mládeže.
V anketě o kritice bylajakr
děti a mládež, o nížnapř. Věrr
píše'že ,,zvyšuje,nikoli sniž
Pokusy o racionálníuchopr
jeho vymezení pomocí peda
v
j ako,,falešného
problému..;
aspoň dva charakteristické
ry
vují létastartuZlatéhomáje:
1. Vznik Z|atéhomáie zn
r
dětskéliteraturya současně
ci. Znamená nesouhlas s jejín
vátním pojetíma s jeho důsl
2, Zák|aďní teoreticképrin
máji svévyjádření v duchu 1
kritické, nikoli literárněvědn
přev|ádal tón odborně pouče
oba tyto rysy, kteréve vz
o dětské|iteratuře,majísvéc
Práce kritickérevue v ob]a
problémy.Váže se na literár
uznání:inspiru
i společenské
tury. ba i za 1ejíexislenci t
*
onrávněnosti...'Tím všímse

I l ) Ustrnutíjekrokemzpět,o pt
časopisec.
o beletristických
poukázalamj. na nedostate
tz) Jedenz účastníků
mezinárodn
,.falešnýproblém..,protoŽe\
trvalost,tradícea novost,reá
,.specifickéznaky umělecké
Literatura pro mládež.Prah
materiál, ale normativněpos
1 3 ) Jde jednak o tvorbu hodnot
vý.ucepoukázala v Květnu
L. Smoljak (Školazáklad žil
gogická koncepceliteraturu
l 4 ) Nad deseti rďníky Zlatéhor
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lplatnění
Ipoutává
rgickýnt
ii citlivě
c časlze
rceticky,
dznamerbjekt.
polemic;ovatelů'
vysoké
deŽtaké,
literiárnu
ktoý je
svědomí
'ovinnost
lidualitě'
ntprávě
lnítón je
m vysloj burcuje,
' její při'usnístati
l střetání.
a- v kaŽy,kterési
'népróze,
rlZ|atého
revyvolal

išekHrubín,

(snadpro svézávěrečné,yytyčovánÍ,,vizpozn'9)' ale je svým způsobemSymptomatický.
Spolu se statěmi o literatuře dobrodružnébere na vědomí prózu pro dívky, v době bezprostředněpředcházejícírozpačitěobcházenou, ba odmítanou.I v tomto případěje zdůrazněn
zřetel ke zvláštnostem a zájmům recipienta, k funkčnímukomunikativnímu vztahu mezi
textema jeho příjemcem, k vnitřní diferenciaci literatury pro děti a m|ádeŽ,přímo úměrné
diferencovaným čtenářskýmpřístupůmk ní.
Podobnéúsilí,diktované spíšcitem a odpovědnosiík dítěti a mladémučtenáři nežana|ytickým přístupem kjeho četbě,prozrazuje i průběhmezinárodní ankety, která vtiskla charaktertřetímuročnftu Z|atéhomáje (1959).Většímpřínosemnežohledánímzpůsobu,na
jakéúrovnise kde o dětskéliteratuřeodborněmyslí,byla samotnáiniciativa československéhoperiodika v navazování kontaktůmezi spisovateli blízkých i vzdá|ených zemí a pod.
nícenísnahy o meziniírodnísetkání tvůrcůi badatelův oblasti dětské literatury a četby
m|ádeŽe,
pro
V anketě o kritice bylajako zv1ášlzávažnákladena otázka,,specifičnosti..literatury
děti a mládež, o nížnapř. Věra Karfíková v jednéz nejlepšíchstudií ve Z|atém,májitěch let
píše'Že ,,zvyšuje,nikoli snižujeniárokyna umělce, který se obracík dětem...'.
Pokusy o racionálníuchopenípojmu ,'specifičnost..
obsáhly názory velmi ruznorodé,od
jeho vymezení pomocí pedagogickéhoči psychologického,Břístupu
až po jeho odmítnutí
'.
jako ,,falešného
problému..;
v danémobdobíjejnevyjasnily. Přesto se pokusímpostihnout
aspoň clva charakteristickérysy téfáze koncepce a kritiky dětskéliteratury, kterou představujílétastartuZlatéhomáje:
1' Vznik Zlatého máje znamená obnovenítradice samostatnéhočasopisupro otázky
(resp.estetickou)koncepdětskéliteraturya současněrenesanciúsilíojejí |iterrírněvědnou
ci'Znamená nesouhlass jejím uti|itárněpedagogickým,ideologicky podmíněným,neadek,,
vátnímpojetíma s jeho důsledky'
2. Zák|adní teoreticképrincipy chápání literatury pro děti a m|ádeŽ na|ézaIyve Z|aÍém
máji svévyjádření v duchu pub|icistické,edičnía organizátorské
práce, nabáai literárně.
kitické, niko|i literárněvědnév plném významu toho slova. I v mezích kritické činnosti
převládal tón odborněpoučené
publicistiky nad kritikou vědecky fundovanou.
oba tyto rysy, kteréve vzájemnézávislosti určujípodobu procesův proměně myšlení
o dětské|iteratuře,majísvédobovézdůvodněnía omezení.
Práce kritickérevue v oblasti literaturypro děti am|ádežmá v tédobě i svézcela vlastní
problémy'Váže se na literárnítvorbu' jížje třeba vydobýt právo na odbomou pozornost
i společenské
uznání;inspirujese vědomímváŽnéspoluodpovědnostiza úroveňtétoliteratury. ba i za její existenci a působnost,a pociéujenutnost samu sebe ,,ujišéovat
o své
oprávněnosti...'*Tím všímse vysvětlujenedostatekkriticismu' nadmíratolerance,omluvná

!.1,str.6- I0.
itouudálostí,
Jgmatlsmua
zjazduje mu
Ten sa
asné.
Zotrvačnostr,
kabát.Treba
avečervíček
lebakritík,
na
( s r r l.5 - 1 7 ) .
nahřištích,v
íj |957, č.4'

I l ) Ustrnutíjekrokemzpět,o poeziipro dětí.ZLatý
máj l957' č.l0' str.296.V. Karfíkovápublikovďa kritickoustaé
pro děti v čas.Květen |956157,č.2,str. l07.l09. Nazvalaji ironickyVše pro dítěa
o beletristických
časopisech
poukázala mj. na nedostatekfantaziev tvorbě pro děti' postřehlaabsencimodernípohádky.
tz) Jedenz účastníků
mezinárodníanketyMarcel Breslaču(Rumunsko)vidív tázánípospecifičnostidětskéliteratury
problém..,
protoževětšinaotázeks nímspjatýchje,,společnácelé
aktuálnosta
literatuře(přístupnost,
,,falešný
trvalost,tradicea novost' reálnosta dějovost,nrírodní
a obecnéatd.)...Zlatý máj 3' l 959, č.10, str.435. Postihnout
učebnice
,.specifickéznaky uměleckéhoobrazu..v literatuřepro děti a mládežse pokoušejíi autoři středoškolské
Literatura pro mládeŽ. Praha l956, str. 7.8. Uchylují se však k formulacím,kterénecharakterizljí]ltterámí
materiál, ale normativněpostulují'jaký má být.
l 3 ) Jde jednak o tvorbu hodnotícíchkritérií,jednak o koncepci literrírnívýchovy ve škole.Na důsledkyve školní
výuce poukázalav Květnu M. Honzíková1Českálileraturave školách.Květen l956/57' č.,7,stÍ.254-257)a
L. Smoljak(Skolazákiadživota.Květen l957l58,č.l l ' stÍ.634-636).
Ve školnívýucezasáhlaideologicko.pedajako celek.
gogickákoncepceliteraturu
l4) Nad deseti rďnfty Ziatéhomáje.Z|atý máj 1961,str.274,
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klišév recenzích.Yýzvy a podněty,konfese,glorifikace dětství'apologie dětskéliteratury
převažujínad analytickými přístupya nad projevy kritickéskepse,empirismus nad teoretickým vědomím,všeobecné
teze nad verifikovanými zjištěními.Proklamativníteoretická
vyznáníjen pornalupronikajído metod zkoumánía měřítekhodnoceníliteriírníchkonkrét'
subjektivnía impresivnívýroky, třeba věcně správnéa podnětné,postrádajípřesvědčivou
poznávací hodnotu pojmovéhosdělení,za|oženého
na dorozuměnío obsahu pojmůa na
konkrétníana|ýze l i terárníhomateriál u.
Např. teze o tzv. rredílnostiliteraturybyla jako axiom všeobecněpřijata, nebyla však ani
sémantickyanalyzována,ani historicky prověřena,ani důsledněuplatněnajako metodologický princip. Stala se předrnětcrnproklamací,nikoli všakpředmětem poznání.Vzdá|enost
mezi obecným axiomatem a mezi bezprostřednípraxí výkladu a posuzovánítextůčasto
zůstávalanepřeklenuta'Chyběla mezi nimi práce literárněteoretická.proto např. v kritické
praxi přetrvávalareziduapedagogismu,aniŽv obecnérovině vznikl spor o základníprincipy
l iterárněvědnékorrcepce.
Názorně to dosvědčujeužzmíněnádiskuseo kriilce (Zlatý máj 1959, l960), která objevila
tuto rozpolxost i uvnitl'postojůněkteých autorů'',Diskuse se nestalapolemikou, a protože
nemohla přesálrnout stávajícírovinu myšlenío literatuře pro děti a mládeŽ, víc oÍázek
nastoli]a,než ujasnila'Přesto všakpřinesla pozitivnívýsledky:odsoudilana konkrétech
apriorismus a noÍTnativnost
a vyslovila postuláty,jejichŽ platnostv kitické praxi přesáhla
okamŽitou potřebu,např.poŽadavckkonkrétníhistorickéana|ýzydětskéhosvěta i uměleckóho díla,tezi o jcdnotě unlďecktlsti a výchovnosti, názor o historicképo<lmíněnosti
estet i c k ý c hi e t i c k ý c hh l e d i s e k 'o'
Tyto poŽadavky můžekritika splnit jen tenkrát, opře-li se o znalost litcratury v rovině
historických souvisIostía teoretickýchgenera|izací'
JestliŽese jí tétopoučenostinedostává
na nezbytnéúrovni,vyčerpávásc v recenzentské
aktivitě.v níŽnenínouze o příležitostnou
improv-izaci,nerozvrjíse však,jako soustavateoretickyujasněnéhovztahu k dětskélitera,
tuře...'
K práci na tétosoustavěZ|atý máj na konci padesátých|et zatímhledal směr, ale užtím,
Že po1a|dětskou Iiteraturujako s|oŽkucelonárodníhopísemnictví,přispěl k podobě jejího
vývoje i k charaktcrirjcjího zkoumánív tntencíchčeskéstrukturalistické
tradice v šedesátých letech.
Domnívám se proto,ž,enaševýchozíhypotézao šanciZ|atéhomáje směřovat k syntetickémupohledu na literaturupro děti a mládežnašlaužve sledovanémtříletémobdobíoporu
v rnateriálu.od počátkuexistence tohoto periodika ie tendencek syntetickékoncepci l8
dětskéliteratury zjevná a tvoří pozitivnízáklad jeho da|šíhoSnažení.

Piízn3lnj je-nroto'diskusnípříspěvekB. Bóssera.V obecnérovině se hlásík tezi o uměleckostidětskéliteratury,
ale při bližšíspecifikaci nalézározdílmezi ní a literaturouostatníV ,'obrácenémpořadíspolečenskýchkritériíi..
.dět.kou
totiž cstetickría tl'ravnínonny. odtud vyvozuje jako ..rozhoriující
a určujíií'.
p'o
líteraturujejí
služebnost'..
B.
BÓsser:
,,výchovnou
Za rozvojteorie'historiea kritikýdětskéfitóratury.
Zlatý máj l959, str.298ň.
S jeho názorempolemizovalJ. Poliak (viz pozn.l6) a V. Stejskal(v knize Cesty současňé
liieraturypro děti.
Praha 1960,srr. I t.l).
l 6 ) Tyto Zásady zdriraznil J- Poliak v článkuuzavírajícím
diskusi (Bodka za diskusiou, ktorá by mala pokračovď,
Z|atý máj l9ó0, str. 257n).Dovolával se zejménastanovisekZd. Kožmína(Úkoly kitiky dětskéliteratury.zlaty
m á j l 9 5 9 .s t r . 4 5 6 n , '
t7) Zd. Vavřík:od irnprovizaceke kritice,Zlatý máj 1961'str. l35.
l 8 ) Postřehlje užr' toce 1959Zd, KoŽmínv článkuo Zlatémmáii, Host do dornul959. č.l2. str.574.
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SvotovoUrbonovó

ProměnodětskéhoospelfiJ
v tvor|cěpodesóých let
počátkupadesátýchlet se motiv dítětestal neobyčejněfrekventovaným.Te době
plně vyhovovala sémio.tikakonkrétníhodětskéhosvěta:jaro, slunce, domov, zpěv,
radost,pohyb. Intenzitaliterárníkonvencebyla tak ve|ká,Že pronikala napříčcelou národní
literaturou (literaturou pro dospěléi literaturou pro děti), že se stala obecným jevem.
objevovala se v různých žánrech, a to i u autorů,kteří do té doby neměli potřebu se
s dětským motivem a dětstvímvypořádávat.stačísi všimnoutnázvůsbírekpreferovaných
autorů:Dobrá píseň(P. Kohout), Máj země (I. Skála), Radost na zemi (J. Pilď)' Milióny
holubiček (M. Pujmanová) a srovnat je s tituly sbírekpro děti: Ráj domova (J. Čarek)'
Domove |íbezný(J' Alda)' Radostně vpřed (J. Alda), Píseňdětství(F. Branislav),Zpívej'
perspekholubičko(J' V. Svoboda).odpovídalyjak oficiálnímupojetíradostnéspolečenské
tivy, tak jednoduchémuvnímánísvěta,naprogramovanému
veselí,nadšenému
budovatelskémupffstupu.Nevadilo přitom, žetaktopojatýdětskýaspektkorespondujepouze s první
fáZí dětskéhovnímáníreality' kdy má převalru egocentrická asimilace' vyznačujícíse navíc
omezenýmijazykovými a poznávacímimoŽnostmi.
Ve svédobě byla akceptovatelnější
dětská iluzornípředstavasvětajako něčehonepodmí'
mečnězákonitého,samozřejmého,
přímočarého'
bezproblémového,
bezpohlavního.Všechno mělo směřovat vzhůru a do budoucna, dít se v duchu naprogramovanévývojovosti,
a nikoliv s vědomím nedospělostiči nevyzrálosti, s respektovánímpráva na omyl, jenž
vzniká při dychtivéma překotnémpoznávánísebe a světa.Dítě nebo mladý člověkse stali
deklarativnísloŽkou společnosti,prostředkemk vyjádřeníoptimismu, nezatíŽenosti
minulostí,ziírukoušéastné
perspektivy(viz V. Macura: Šéastný
věk,L992).Vyhovovala představa
dítětepředškolníhověku nebo maléhoškoláka,protožepro ně je ještěpříznačnázávislost
na autoritách.Míra uplatněnídětsképsychiky, reálnéhodětskéhoaspektu,který se věkově
odlišujea jenž následněrozhodujeo modelovánískutečnosti,
nebyl brán na vědomí.Mnozí
autoři literatury pro dospělézača|ivyuŽívatoficiálně preferovafiédekorace dítětea dětství,
aniŽ by museli subjekt přizpůsobitčtenářskéidentifikaci, čímŽby|a jejich komunikace
usnadněnější.
Dětský aspektjakg tvořivý princip tu zplaněl. Někteří konjunkturálnítvůrci
dětskéliteratury zaujali častopozici nadřazenostia spojili ověřenépostupy lidové poezie
s poučováním,vychováváním,přesvědčováním'
Rozdílnostv přístupechk dítětizaznamenáváme takéu tvůrců,kteří v pÍedcházejícítvorbě dětský aspekt respektovali. Např. v KainarověČeskémsnu se na rozdfl od Nových mýtůneboŘruadetbásníkůvvztah k usínajícímu
chlapci stal utilitrírním.
Reálu neodpovídaloani básníkovopojetídětskéhospánku. Dětský
senje totižvŽdy závis|ý na prožitcích,nevykazujekontinuálnosta celistvost,ani se nemůže
prokazovatobrazotvotností,která se neopíráo konkrétnípodněty.Autorova snaha aktualizovatrevolučnídějinnýzápas v duchu dobovéhohistorismunebyl v souladuani s dětskými
možnostmi,ani s respektovánímdítětejako osobnosti.
l\a
^.

82
V první polovině padesátýchlet jsme ve vztahu k dítětisvědky dvou extrémníchpoloh,
kteréjsousvým způsobemdiskontinuitní.Najednéstranějeto zinfantilněnínově vznikající
poezie pro dospělé, zprimitivnění v duchu pseudofolklórních postupů, na druhé straně
podsouvání role dítětijako příméhospolutvůrcehistorickéhozápasu dvou ideologií a stylizování dítěte do účastníkazápasu o mír, do role kritika přežitků, zosobnitele šéastné
minulostí
budoucnosti'Děti zde vystupujíjakopřemoudřelídospěláci,kteříjsou nezatíženi
a mají tedy rozhodovacíprávo.
V takto deformovaném obraze dětí a dětského věku působila útěšněsbírka Jaroslava
Seiferta Maminka (1954)'která v ničemnepodléhaladobovémuklišé,byla přirozená ve
sarnotnýmautorem
třebažechudéhodětství,považovaného
svých návratech do šéastného,
za jednou provždy ztracený ráj. Nikoliv tedy za trvalý stav nebo budoucnost,což bylo
dobovéklišé,ale za zdroj Životnísfly, za konstantníjistotu bez dobových vlivů. Mladší
generace básníkůna počátkupadesátýchlet nepojímaladítěa dětstvíani zdaleka tak citlivě.
Tvrdit však, že Seifertova sbírka odpovídá dětskému vidění reality, s kterým se může
ztotoŽniÍdětský subjekt, nenÍzce|aoprávněné.Vzpomínkovénávraty, nostalgičnost,pojetí
dětstvíjako moudréhokorektivu zák|adníchživotníchhodnot, vědomí kontinuálnosti (dětství,dospívání,stárnutía smrti) i pÍíznačná
emotivnost jsou ve skutečnostiprojevem vzdalování dětskémuaspektu.
Ke změně v uplatněnídětskéhoaspektudošloažv po|oviněpadesátýchlet, a to vydáním
Dětských etud Ludvíka Aškenazyho.Autor v nich vytvořil obraz dítěte,kterévnímásvět po
svém.Skutečnostjezachycenav poloze, s nížse dětskýhrdina musívyrovnat a zároveň do
nížse včleňuje'Človíčeksi nehraje,jako.., ale doopravdy,hra zďe neníjen zábavou, ale
dominantníformoupoznáváníaosvojovánísisvěta.Rozhovor otce se synemje partnerským
dialogem, v němž dochází k napětímezi dětstvím a dospělostí,mezi věkem, světem a potřebami dětía věkem a světem dospělých. ohlas Dětských etud u mladšíchi staršíchčtenrffi
svědčilo životnostidětskéhoaspektu,o komunikačníambivalentnosti,která koresponduje
s plnohodnotnou recepcí dětskými i dospělými příjemci. Je zajímavés|edovat,jakými
postupy toho autor dosahuje.Není tojen potlačením
nadřazenéfunkce dospělého,ale také
odlišnouhodnotovouhierarchií.
Aškenazy v Dětských etudách rozvinul tvořivý princip fantazie a dětskéhry. Povrchně
nahlíženoby se mohla i zde hrajevitjako pouhénapodobovánísvětadospělých.V podstatě
však tomu tak není.Herní a fantazijníprojevy dětí v nich mají nadále svou racionální
interpretaci,avšak diferenciace nastává v omezeníprostoru a časuodpovídajícíchvěku
dítětea na druhéstraně ve schopnosti fantazijně překlenout tyto determinanty.Hra kores.
ponduje s dětslcýmiživotnímizkušenostmi,s dflčímipostřehy,představivostía s intuitivním
porozuměním situaci, vztahu,jevu. V Dětských etudách vznlká napětímezi pólem dětského
vidění a skutečností,
k nížtext poukazuje.Zvo|ený dětský aspektdovo|ujeautorovi nehodjak by to činildospělýprotagonista.Dětská hra má charakterbezděčného
notit konvenčnost,
sebeobnažení.
Činítak zlomkovitým pohledem(črtou,skicou, etudou),v němžje jasnozři.
vě, nezatíŽeněa jen tak mimochodem poodkryta vlastní podstata a mechanismy projevů
a vztahů,mnohdy jLŽ zp|aně|ých,hloupých, plných drobných ústupků,lžía kompromisů'
Dětské etudy jsou tedy nikoliv výpovědí prizmatem dÍtěte'jak se tomu zpravidla do tédoby
dělo, ale výpovědío dítětijako součástispolečenské
komunity' ojeho hřejako základním
projevu jeho existence. Hra Se Stává uměleckým, sebepoznávacími autokonfrontačním
fenoménem.Aškenazy si nosnost zvoleného přístupu k dÍtětia dětskémuaspektu úspěšně
ověřil také v dalšíchpracích (Ukradený měsíc, 1956, Milenci z bedny, 1959).V kontextu
autorovy tvorby jsme tedy svědky neobvyklého vývoje. Aškenazy nejdříve objevil dětství
a vyrovnal se s dětským aspektem, teprve pak jeho prostřednictvím identifikoval vlastní
autenticitu.od tvorby pro dospělése dostal k tvorbě pro děti.
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Proměnu dětskéhbaspektu ovšem zaznamenáviímetakév Kainarově dfle. Připomeňme
si třeba rozhovor dívenky se ztraceným kocourkem ve sbírceLazar a píseň(1960).Vyjadřuje
se v něm pocit smutku,opuštěnosti,touha po blízkostiživéhotvora.Mizí naprogramované
veselí a optimistický kolektivismus. Dětský aspekt je plně respektoviín a promítá se do
slibovaných her i pamlsků,do asociativníhopřiřazování podstatnýcha méněpďstatných
projevů okolního světa. Hra afantaz\e se stávajíorgmickou jednotkou ve výstavbě textu'
stávají se kódem, který umožňuje autentickou básnickou výpověď' ďpovídající dětské
perspektivě a zároveň vykazujícíširšírecepčnípřesah k dospělémučtenáři,jemužje text
určen.
Zatímco respektování dětskéhoaspektu jako tvořivého principu se v padegátých letech
v literatuře pro dospěléteprve postupně prosazovalo, v nejlepšíchdílech tehdejšípoezie pro
.děti byla estetickápotencionalitadětsképerspektivynaprotitomu zachována,a to zásluhou
FrantiškaHrubína,Jana Čarka'Kamila Bednáře' Josefa Hiršala,Jindňcha Hilčra. Tvorba
těchto autorů nebyla odtrŽena od smyslových záňitki, jazykové znaky se nevnímaly jen
v bezprostřední racionální věcnosti' Jejich veršesvým rytmem, zvukomalebností, fantazií
a hravostí respektovaly vztah jazykových jednotek k mimojazykové skutečnosti.Zvlríště
tvorba pro děti předškolníhověku odpovída|azá|1bédětí spontrínněakceptovat text a doprovázet jej pohyby' zvuky, dramatizovat je.; V poezii pro děti texty odkr.ývaly svět v jeho
mnohosti, diferencovanosti,pestrostia proměnlivosti,aniždocházelo k zploštění.Kalendářní kompozičníuspořádání vnášelo do poznávání řád, avšakv duchu folklórní tradice se
tak dělo v celkovém souladu s dětskou perspektivou. Hra, hravost, dětská obrazotvornost
jako hodnotovéa formativní znaky dětskéhoaspektu se však plně rozvinuly spíševe světě
venkovsképřírody aby|y zpravidlaúspěšně
naplňovány,jestližečerpalyz autorovadětství
nebo z bezprostředníhokontaktu s dítětemv rodině. V okamžiku, kdy autoři začali překračovat tento horizont a směřovali k zobrazováníměstskéhodítěteuprostřed velkoměsta,
techniky, strojůa nástrojů,poznávacífunkce v textechpřekryla funkci zábavnou a hravě
spontánní,byla přerušenapňrozenost modelováníuměleckérea|ityz dětsképerspektivy.
Jejich veršese stávaly mnohdy mnohomluvnými a vnějškověpopisnými. Těmto deformacím se neubránili ani renomovanítvůrci.
V poezii pro děti došlo ke změně až v druhépolovině padesátýchlet, kdy vstoupili do
literatury pro děti básníci střednía mladšígenerace 7Áeaěk Kriebel, Lumír Čivmý, Ivo
Štuka,Karel Šiktanc,Josef Brukner, Ladislav Dvořák a Jana Štroblová.Dětský aspekt
v jejich tvorbě nabyl na novéhodnotě'Nebyl jen odrazemnaivníhorealismu nebo dětského
animismu a synkretismu'Dětský čteniířsi mohl začítuvědomovatsebe skrze slovo, jazyk,
bezděčnězačína|
rozumět vlastnímumyšlení,mnohdy asociativněpřeskakujícímuz jedné
věci na druhou, poznávat komunikativní stránku řeči a vychutnávat svou převahu nad
realitou porozuměnímnonsensovénadsázce,kalambúru,metafoře.Všechny tyto postupy
a prostředky poskytly množstvívazeb a impulsů,počítalyse schopnostmidětí spojovat
různéskutečnostiajevy, aéuŽjsou blízkénebo vzdá|ené.Nešlopřitom o pouhou nespoutanost fantazie a obrazotvornosti,jak se někdy uvádí.V metafoře,v jazykovémvtipu a nápadu, nadsázce a nonsensu se realizovala potřeba utřídit si poznatky o skutečnosti
a relevantníchvztazích.Rytmus lidové písněbyl obohaceno synkopický rytmus moderní
hudby' venkovská idyla dostala protiváhu v městskémlomozu a shonu, dětstvíjižnebylo
objektem,ale respektovanýmsubjektem.Dětská hravostvstoupilado produkcei do virtuální
recepce.ovlivnila komunikativní'hodnotovoua výrazovou stránku tvorby. Hra pomiíhala
již Hrubínovi sblížitautorskýsubjekts lyrickým subjektema tím i s dětským recipientem.
V poezii autoru druhépoloviny padesátýchlet se všakvěk dětskýchhrdinůzvýšil ajejich
okruhserozšířil oměstskéděti,bylvníakcentován jakzřetel zábavný,taksémantickokosnitivní.
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Čehojsme tedy z hlediska dětskéhoaspektu svědky v padesátých letech? Zatímco v tvor.
bě pro dospělé se dětský aspekt proměnil nejdříve v próze, v literatuře pro děti to bylo
nejdffve v poezii, a to zásluhou autorů,kteří se v tvorbě pro dospěléodmlčeli,později pak
příslušnftůsřední činově nastupujícíautorskégenerace' Proměna přístupuspočívánikoliv
ve frekvenci používanéhodětského motivu a tématudětství, ale v jeho pojetí, zejména
v uplatněníjak obecných mechanismůdětskéhoaspektu,tak ve schopnosti autorov2průniku
do dětsképsychiky s přesahem k dospělosti.V poezii pro děti sémiotickýpostup folklórní
poezie-poezie pro děti vedl k identifikování specifik a zároveřl shod s národní literaturou
jako celkem, v jehoŽ rámci se rozvíjí.Krystalizace pojetí dětskéhoaspektu v padesátých
letechk tétoemancipaci nepochybněpřispěla.V próze pro dětijsme naopaksvědky postupu
próza o dětech-próza pro děti. Snad právě proto byla příběhová próza ze života dětí nejvíce
zasaženabudovatelskými romány a psychologizaceprózy s respektovánímosobnosti dítěte
se nejdříve objevila v próze pro staršíděti' Dětský aspekt se v tvorbě pro děti stal určujícím
uměleckým fenoménem.Přestal se uplatňovat pouze ve formě hry s dítětem,ale stal se
zák|adní konstitutivní silou, principem tvorby. Takéjeho zásluhou se krystalizovala a formálně ustavovala specifičnostliteratury pro děti a utvářela se charakteristická poetika
jednotlivých tvůrců.v tomto smyslu se od druhépoloviny padesátýchlet taképostuluje
teorie a kritika literatury pro děti amládež.
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Noděždo SieglovÓ

pro mlódeŽ
Kri|ikoo teorie|iterofury
v Hosludo domu
druhépoloviny podesótých let
1,1vo<lemsi po|oŽímorázku.zda ajak reflektova|na svých stránkáchsituaciv literatuře
" p.o mIádeŽajejí teorii a kritice brněnskýčasopisHost do domu,a to převážněve druhé
polovině padesátýchlet. odpověď nebud.:vi'čerpávající,ukáŽe
všakpoměrně má|o znárný
materiálový zdroj hodný zkoumánía a|espoňv obrysechnaznačí,
o co literiírnívěda v oblasti dětskéliteraturyusilova|av druhépolovině padesátýchlet. Nechme nejprvemluvit čísla:
od roku l 954 do roku 1970 vyšlo v Hostu do domu |ó básnía 13 prozaicképříspěvky pro
mladéčtenáře(většinoupsanéintencionáIněpro ně), 130 recenzídětskýchknížeka 39 statí
a menšíchčlánkůo literatuřepro mládež'přičemŽvětšinaz uvedenéhose objevila v prvních
desítiročnících
časopisu.
Důvod tohoto příznivéhostavu' týkajícíhose zájmu Hosta do domu o písernnictvípro
mlídeŽ (a který kupodivu odbomíci dosud takřka nezaznamenali),vidím v přetržce'která
nastalav publikačníchmoŽnostechv danéoblastipo zániku Štěpnicev roce 1952 (časopisy
Literatura ve školeani Dětská knihaji neby|y s to nahradit)a před vznikem časopisuZlatý
máj (1956)' k jehožpočátkůmostatněpozději zaujal Host do domu spíšekritickéstanovisko,. Jistě se však na něm podílelo faktorůvíce. Patřila k nim např. přítomnosttakoaých
osobnostív redakci časopisuči v jeho redakčníradě,jako byl FrantišekTenčík,Jaromír
Tolneček,Josef Kainar, Jan Škácel,Vítězslav Kocourek, tedy lidí majícíchk dětskému
písemnictvíbytostnývztah. Zapůsobilovšaktakébohatéteoretickéi autorskézázemíBrna
vc sledovanémobdobíi jeho Iiterárněvědné
tradicev oblasti literaturypro mládež.
Host do domu prošelv období|et 1954-I910sloŽitýmvývojem, odrážejícím
společenské
proměny u nás.
oblast kritiky a teorie literaturypro mládeŽ v Hostu do domu všakpodle méhomínění
nebyla podstatnějíovlivněna dobovými projevy dogmatismu. Příčinuvidím v tom, že
teoretikové,specializujícíse na dětskou literaturu,spatřovali svéposlání spíšev uvádění
tétoliteraturydo kontextuliteraturynárodní,v úsilíposí|it(ako užv minulosti několikrát)
esteticképffstupy k dětskéliteratuře(srovnejjednostrannépreferovánípodffzenostiliteratury pedagogickýmcílůmv posledníchročnících
Štěpnice)a tyto přetrvávajícíobraniířské
cílebyly pro ně prioritní.Na druhéstraněteoretikovéliteraturypro dospělé,píšící
do Hosta
do domu o dětských knihách spíšepříležitostně,
se pak zaměřova|i výrazněna taková dfla,
jejichžumělecká kvalita by|a nespornáa její podstatutakéve svých recenzíchozřejmovali.
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Jakou roli tedy hrál Host co domu . pokud vůbec- v rozvíjenímyšlenío literatuře pro děti
a m|ádež?Vezmeme-li v potaz jeho prvních šestročnftů,lze jednoznačněoznačitza jeho
dominantu v dané oblasti pestrost. Tímto pojmem vystihuji zjevnou redakčnísnahu o co
nejširšíinformačnívýpověd',která měla v prestižnímčasopises celostátnímdosahem v době
absence dalších komplexních zdrojů význam nejen pro odborné zájemce. První ročníky
Hosta do domu však,dle méhosoudu,měly i vyššíambice: vidím je v pokusu o dosažení
celistvějšíhopohledu na tvorbu pro mládež. Právě v prvních ročnícíchse objevilo nejvíce
studiía úvaho stavu současné
dětskéliteratury,jejích problémech,o současnýchmladých
jejich
potřebách, o nakladatelskéčinnosti,o dalšíchuměleckých aktivitríchpro
čtenrířích
a
děti, jako je např. divadlo, film, ilustraceknih aj. Články nemohly být vzhledem k rozsahu
časopisuvyčerpávající,
v mnoha případechspíšenastolovaly otazníkyči vykřičníky,ale
vyjadřovaly se k tomu nejzávažnějšímu,
co provázelo soudobouliteraturupro mládeŽ.
Celistvý pohled vyslovujísice obvykle delšístati'jejich funkci všakdo jistémíry mohou
přístupk literatuře. objektivitu, neotřelost
suplovat i hodnotícírecenze, jimžnenícizí tvůrčí
i onen nezbytný tvůrčípřístup zaručovalav Hostu do domu jménajako František Tenčík,
Jií opelft' Jan Trefulka, Bohumír Macák, Alena Hájková' Vladimír Pazourek, oldřich
Mikulášek, ŠtopanVlašín,Milan Suchomel,Milan Uhde, AntonínPřidal, ZdeněkKožrqín'
Oleg Sus aj.
Jakýmsi průřezemsoučasné
tvorby pro m|ádeŽbyly v Hostu do domu pravidelnérecenze
Vladimíra Pazourka, vstupy teoretikůliteratury pro dospělé pak zaručovaly nadhled tak
potřebnýpro oblast,v nížbyl častojenkrůčekk sebeuspokojení,
podceněnídětskéhočtenáře
i niíročnostitvorby pro něj. Časteji také zazně| hlas těchto, dnešníterminologií řečeno
nezávislých teoretikůpolemicky a kriticky i v případěděl, která by dle očekáváníměla být
vzhledem k obsahu hodnocenakladně (recarlzvJ. Trefulky, Z' K. Slabého).
K přednostemrecenzípublikovanýchv Hostu do domu patřilajejich aktuálnost'Byly totiž
převážněvěnovány původnímdílůmpro mládež,a to většinoučeskýchautoni. objektem
jejich velké většiny byla díla vyššíchuměleckých kvalit. Ač nemohly suplovat literrírní
práce zaměslovník,měly kjeho náznakůmve chvíli absencesoustavnéliterárněhistorické
řené na dětskou literaturu poměrně blízko'
Krokem k avizované celistvosti pohledu byly takéněkterézásadní stati, hned v prvním
,,
ročníkunapř. známá staéJana Trefulky o nových veršíchPavla Kohouta polemicky
ve
,,v
druhémpak o pravdivémhrdinovi dnešnídoby
níŽTrefulkareagoval na diskusi, která
se vyvinulajako reakcc najeho prvnípolemickou staé.V diskusi už nakonec nešloani tak
o Kohoutovy básně,ale o,,funkci poezie v socialistickéspolečnosti..-; volal-li Trefulka po
hrdinovi, kteý by nebyl z papíru, a nechtěl-li mít v poezii fráze a nepřesvědčivéobrazy'
vyslovoval se nejen k obecným neduhůmpoezie pro mladé,ale i poezie prom|ádež,coŽ
jsou pojmy si velmi b|ízké.Pro mé tvrzení hovoří např. skutečnost'že ve stejnémročnftu
Hosta do domu najdeme bezděčnousouladnouodezvu na Trefulkovy stati - a sice přepis
diskusního vystoupení Jaromíra Tomečkana celostátní konferenci o literatuře pr-omládež
(říjen 1955), nazvanéhoProblémy literatury pro mládež musíme řešit společně], v němž
podobnou terminologií jako Jan Trefulka vyhlašoval ,,boj proti všem těm loutkám, které.
.. ,
. . suplujíza živélidi.. " a nabádal:,,Nedávejte' básníci,našímládežijen velká slova.
t\
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Tomečkůvpříspěvek, reagujícíi na další referáty konference, např' na slova Jaroslava
Tichého, potvrzuje i moje úvďní slova o soudobépreferenci antipedagogických postojů
před hledáním společenských konfrontací' alespoň pokud jde o prezentace v Hostu do
domu: ,,Mentorováníničíkrásu slovesnéhotvaru,..mluví se zde o tupém,hluchémmentorství,o tom, že,,literaturapro děti am|ádež,. . neníněčímna periférii našíliteratury.. ó apod.
Zatímco Jaromír Tomeček příspěvkem v Hostu do domu manifestoval sounáležitost
dětské literatury s literaturou celonárodní a dokládal ji - sice poměrně nesměle - dobrou
úrovníněkterýchděl pro děti, učinilLudvík Kundera něco pďobného úplnějinak.
Ve stati Čtyři nenapsanésbírky Františka Halase 9 dokáza| na.ziíkladěmateriálu zbásníkovy pozůstalosti,že Halasův přínos pro poezii pro děti mohl být tvarově i obsahově
podstatně výraznější:,,To,co vznikalo původnějako záznamy dětských anekdot' rozbíhá se
k tajůmdětsképsychologie' k základůmdětskéfantastiky,k morálce pohádek. . . kdo na
Halasovo místov takovémpojetíliteraturypro mládež?..."
Kundera, na rozdfl od většinyliterárníchhistoriků,nerozdělovalHalasovo dílo na částpro
dospělé a část pro děti, a nezatíženspory mezi tzv. teoretickým Kídlem pedagogiclcým
a estetickým,pojal díloFrantiškaHalase v jeho jednotě,čímž
nesmírněpřispěl k modernímu
cbápání dětskéhopísemnictví.Právě v Hostu do domu ukázal' jak by měl napříštěvypadat
celistvý pohled na litenírníhistorii.Dodávám jen, žejde stále o materiál odborníkůmtakřka
neznámý.
Materiálově přispěl k literámíhistorii v Hostu do domu takéFrantišekTenčíkv několika
statích,kterév podstatěpředznamenávalyjeho pozdnímonografii o J. V. Plevovi (posmrtně
1979). Tenčíkovystati nejsou však ničímjiným nežsumarizacíPlevova dfla, nepřinášejí
l]
novéooznatkv.
o ustup ao literrírnrteorie se v Hostu do domu pokusil Tenčíkve stati Básník našich
nejmenšíóh- FrantišekHrubín l2. Tato staémá všakcharakterspíševýkladový,jen ojediněle
se vyslovuje Tenčíko jazyce, stylu,konfrontujeHrubínovutvorbus folklórem apď' obecně
|zeříci, že vědecko-publicistickáaktivita FrantiškaTenčíkave druhépolovině padesátých
Iet byla nízká.Jeden z důvodůvidím ve skutečnosti,
žestrukturalistickýpřístupk dílůmpro
děti, který prosazovalve Štěpnici'v Listu SMS aj' o několik let dříve,nemohl diílerozvíjet
a s tímtofaktem se muse| vyrovnat.
V Hostu do domu sehrálapostavaFrantiškaTenčíka,
podle méhonázoru, významnouroli
spíšepřítomnostív redakčníradě (zejménav prvníchtřech ročnících).
Bezesporu se podílel
na tom, Že Host do domu začalod počátkuvěnovat neokrajovoupozornost otázkfundětské
literatury.
Významnějšínež Tenčíkovystati byly paradoxně vstupy Vladimíra Pazourka, jehož
snahoubylo charakteriŽovatpostaveníliteraturypro mládeŽv současném
umění.Jeho studie
' , a K n i h y p r o m l á d e ž a o m l á d e ž i' * s e s p o l u s j e h o r e c e n z e m i
Kamkráčí|iteraturaproděti
nejvícezasloužily o sumarizovánía účtování
v oblasti dětskéliteratury.Zejménave druhé
stati se Pazourek pokusil o pregnantnívyjáďení mffícído oblasti teoretickéi literárněkritické: ,,buďme opatrnípři analýze pojmu specifičnostv dětskéčetbě..,,Máme široký
průměr.. . postrádáme však díla hodnot trvalých... l) atd. Nelze však nevidět, Že Pazourek
8)
9)
l0)
ll)
l2)
13)
l4)

TamtéŽ,str.505.
Host do domu l959. č.l0. str.453.458.
Tamtéž,
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hledal pffčinyzaostáváníliteraturypro mlárleŽponěkud křcčovitěve skutečnosti'žeautoři
tematikuz autopšievlastníhodětství..l6,málo znajídělnické
,,zobrazujíminulosta nazírají
prostředíatd. , přičemŽ ,nápravu,, viděl hlavně v jejich většímzaujetípozitivními jevy
probléInu,navíc bez ana|ýzy
současnými'Jde jistě Ze Strany Pazourka o zjednoclušení
konkrétníchděl' jde tedy o reflexi politiky do kritické praxe a tím i o oslabenípozitiv
Pazourkových závěrů.
Za příspěvky do ob|astiliteraturypro mládežtr četbymládeŽe nikoli náhodné|ze povaŽovattakérecenzea stati oldřicha Sirovátky, zabývajícíse důsledněvztahenrmezi dětskou
literaturoua folklórem jako jednímze základníchzdrojůtéto|iteratury'tedy problematikou
později autoremho.|nč
rozvíjenou.
Několik dalšíchstudií,článkůa zamyšlenínad dětskouliteraturoucelkový obraz zásadně
jak reagovalHost
nezmění.Pokusme se proto zodpovědětúvodníotázku,případnějejíčást:
do domu na situaci v soudobédětské|iteratuře.Přesto,žešloo časopisvěnovaný literatuře
a umění pro dospělé,byl v něm dríintvorbě pro mládeŽ značnýprostor.o příspěvcích
s problematikoudětskéliteraturypak, přes jejich značnourozmanitosta rozdílnostv hloubce pohledu, si trouÍámtíci, Že:
l) navazovaly na celkovou koncepci časopisuHost do domu, nastolovalytedy stejné
otázky pro literaturupro mládeŽ i pro dospěléa chápaly tvorbu pro dětijako rovnoprávnou
tvorbě pro dospělé,
2) přispěly k dop|něníněkteých mezer v literárníhistorii dětské|iteratury,
3) pokoušelyse o shrnutía zhodnoceníurčitýchetap Iiterárníhistorie'
4) podaly v několika pípaclech naléhaváklaclná či záporná hodnoceníjednotlivých
autorů.
Tím všínrse podílely na vytvářerríhodnotícícha hodnotovýchkritórií v oblasti literatury
pro mládež.
Ploderr-rkoncepce Hosta do domu v oblasti dětskéliteratury,o níŽ nepochybuji, by|a
i skutečnost,Že dal podněty,které,ačrnířily do oblasti literaturypro mládež,její ráme<;
přesáhly (článkyJana.licfulky, Ludvika Kundery, oldřicha Sitovátky aj. ).
Dodáme.|i navíc, Žc v }{osturlo dornu se objevily i určitéliterárníkuriozity z oblasti
písemnictvípro
miádež. snadjediná pohádka,kterounapsalS. K. Neunrannužv roce 1918
a která byla v Hostu do domu nejen přetiŠtěna.
a|e takékritikou označenaza počátct
' '.
l Ď.
rnoderníčesképohádkovétr.adicc dá|. próza JoseÍ.aŠkvoreckéhoZ|ý Žák a hcldnýŽák
Že zde publikovali užve sledovanémobdobírecenzeo dětskéliteratuřeMilan Uhde, Zdeněk
KoŽmín,Milan Suchomel'oleg Sus,Jiří opelík aj. '.|eo to zřejmější,
žei ten.kdo se zajímá
primárně o dětskou literaturu,najdev Hostu do dornu zajímavýmateriá1.
prostředínejen pro jakýkoliv
Host do domu se tak postaral o vytvořeníkonkurenčního
literiírníčasopis(při tétopříležitostipřipomínám,Že časopisKvěten věnoval dětskéliteratuře podstatněmenšípozornost),ale i pro samotnýZ|atý má1.
Literatura pro mládežbyla v Hostu do domu vícenežsvátečnímhostem.

ls)
l6)
l7)

TanrtéŽ.
str.508.
S r o v .p o z n .Č .| . l '
S. K. Neumann:o lnlnaretu,kterýšelna prochrázku;
a o vojáčkovi,kterýse přitom najedl.Host do domu l 9.55
č.8' str. 347.352.V. t.'r.zourek:
Neumannovonovátorstrví
v oblastipohídky,Host do domu l955, č.8. , str
352-353.
l 8 ) H o s td o d o n i ul 9 ó 0 . , j . 1 .s t r .ó - l l .
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Když začalo|eg Sus v
^
\řiatřicet; tedy tolik,.
nikoli proto, Že chci Susů
. . NeboéKristus brzy sla.
promítl v souvislosti s názr
čtvrtéhoročnftu Hosta z
esejistickýpodtitul,takový
paranoi, bourci morušové
Sus ovšemve svých prv
jím hnal autory aérenomol
Přesto si pověst krítika p:
považovánza kritika sršíc
provokujícího. Někdy dolr
článku KříŽ estetiky o Tt
estetika pod svou ochranl
a charakteristikexistujeje
p o š k o z e n id' o t č e n i1. i n a k
neporozuměli.
.Susova kritičnosttotižn
název Susovy knihy o hur
parametry.K tomu, aby ,,b
aŽ po poctivé práci, která
v připomenutéjiž stati Ki
estetiky bezprostředněpo r
v souvislostech,jeŽ zde sna
Hosta do domu, založené
byla prozatímjenom bouří
časopisv šedesátýchletech
posun šlo. Zv|áštěpokud s
také recenze olega Suse'
pokusímse představitcitát

o. sus: Kffžestetikyčilibič
do domu 1957,str.366.
Tamtéž'str. 367.

89
utoři
rické
Jevy
t|ýzy
rzitiv

Lodis|ovSotdón

o|eg Suso ti druzí

)ovaskou
likou
adně
Host
atuře
vcích
loubltejné
.vnou

ivých
'atury
byla
.ámec
blasti
1918
čátek
,, t8
iaK

Jeněk
ajímá
tkoliv
litera-

r 1955,
8. , str.

(Nodlilerórníkdtikouv Hosfudo donru|957-|959)

začalOleg Sus v roce l9.57publikovat v brněnskémHostu do domu, měl zrovna
Když
^ ^třiatřicet;
tedy tolik, jako mě| údajněKristus, když byl ukřižován.Vybavilo se mi to
nikoli proto, že chci Susův vstup na pole publicistiky považovatza nějakénovézjevení.
. . NeboéKristus brzy slavně vstal z mrtvých a vstoupil na nebesa.Spíšese mi ten fakt
promítlv souvislosti s názvem a hlavně s poslánímjednoho ze Susových prvníchčlánkůdo
čtvrtéhoročníkuHosta z roku 1957: Kříž estetiky čili bič diskusí se jmenoval. A měl
esejistiokýpodtitul,takový,jakýmse později začaloříkatsusovské:o stranickosti'moderně,
paranoi,bourci morušovómatd.
Sus ovšemve svých prvníchpříspěvcíchdo Hostaještětak moc nepozdvihoval bič,aby
jím hnal autory aérenomovanéči začínající
ažna kritický Kíž. To by bylo přehnanétvrdit.
Přesto si pověst kntika práskajícíhobičem začal získávat už tehdy. A ještě dnes bývá
povaŽovánza kritika sršícího
sarkasmem,posměvačského,
vztekle prskajícího- anebotřeba
provokujícího.Někdy dokonce zněla Susova kritická mluva tak' jak to napsal v úvodu
článku Kříž estetiky o Todoru Pavlovovi, aniž bra| tohoto bulharského marxistického
1
estetika pod svou ochranu: ,'drsně, zbrojně, nesniíšenlivě,
útočně... Al" tě"h označení
a charakteristikexistujeještěvíc. Zv|áštčj'mi nešetříti, kdož se cítí(anebo cítili) Susem
poškozeni,dotčeni'jinak řečenouraŽeni ve svéautorskéješrtnosti.Ale takéti, kdo mu
neporozumě|i'
'Susova kritičnostttltižnepodléhalajenom ',metamoďózám smíchu a vzteku.. (tak zněl
název Susovy knihy o humoru a satiře v českéliteratuře z roku 1963)' nýbržměla ijiné
parametry.K tomu, aby ''byl protivníkrozdrcen.výsměchema ironií.. . musídojítažpotom,
aŽ po poctivé práci, která zkoumá,rozebírá, argumentujea verifikuje.... Tolik o. Sus
v připomenutéjiž stati KříŽ estetiky.ostatně v tétostati š1oprávě o některéproblémy
estetikybezprostředněpo roce l956, po XX. sjezdu KSSS s kitikou Stalinova kultu. Tedy
v souvislostech,jeŽ zde snad nemusímrozvádět.Tehdy takédošlok prvníproměněv genezi
Hosta do domu, založenéhov Bmě jako časopispobočkySvazu čs.spisovatelů'Pravda,
byla prozatímjenom bouříve sklenici vody' zvláštěve srovnánís tím,jakéhovýznamu nabyl
časopisv šedesátýchletech a k jakým zvratůmdošlov tomto deceniu.Ale přece jen o určitý
posun šlo. ZvIáštěpokud se týká kriticképráce, do nížnejvíc vzruchu vnesly články,.ale
takérecenze olega Suse. Způsob Susova myšlenía jeho práci s pojmy, kritikův jazyk,
pokusímse představitcitátem zKříŽe estetiky;ten má nadtosousvislosts tím,co bylo tehdy
l)

o. Sus:Křížestetikyčilibičdiskusí.o stranickosti,
moderně'paranoi,spontánnosti,
bourcimorušovém
atd., Host
do domu l957' str' 3óó.

2) Tamtéž.
str' .167.
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akuální i jinde: ''. ' ' v předposlednímčísleKvětna (č'9' v stati nazvanéEstetika v rozpacích) nďíká Jan Cigánek nad tím, Že estetikadosud nebyla vědou, že všechnydosavadní
systémybyly a jsou předvědeckými, načeŽautor ukládá našídobě (a taky komu jinému
- dobo, roď!) za povinnostzrodit 'vědeckou estetiku'v lůněmarxistickéfilozofie. Uff! !jaká
je to moudrost,dobrá tak pro předčasnězfotrovatělémládí! Kdopak bude rodit tuto estetiku
a kdo koho proboha oplodní, kdyŽ už jsme u terminologie porodních babiček?Podle
Cigánka je vysněná 'vědecká' (inak: obecná) estetika - která mimochodem ještě vůbec
neexistuje!- bezpohlavnímneutrem,jeŽptý nebude žád;ré
uměleckó směry pomíjetnebo
preferovat.Toédokonalý příklad estetiky ve futrále pod skleněným Zvonem. Ještěže se
naštěstíkaždá dobrá a poctivá estetika proti této unylé staropanenskostiprohřešovala,
spouštějícSe tu s tím, tu s oním směrem, školou či slohem. U nás hřeši|Durdík' hříchy
páchal 'předvědecký' Hostinský,velikým provinilcem před tváří mnoha ismůbyl 'předvěrlec' Šalda,hřešili 'předvědečtí'strukturaiistd. . a konec konců Marx s Engelsem byli
hříšníky
přímopekelný.ni...,
Není cílem tohoto příspěvkupojednatpodrobněji o zrozeníkritika olega Suse; kritika
šaldovského
typu, cožse obecně uznává.Třebažeukázatpara|elymezi slavným,,zbrojným.,
vstupemF. X' Saldy do české
literámíkritiky a žurnalistikystatíSynthetismv novémumění
(l892) amezi menšími,lečneménězbrojnými statěmiSusovými se samo nabÍzí.
A tak chci
nejprveupozornitna ty Susovy příspěvky,kterépatřído oblastiliterárněvědné
metodologie.
Jinými slovyjako by š|oojakési řekl bych,,návody ke kritice..aneboo kriticko-teoretické
instrumentace.Jimi byla marxistická kritika padesátýchlet vyzbrojenadost špatně.. . A tak
se díky Susovi i v tétooblasti zača|oněco dít.Spadajísem - zůstaneme-liu ročníku1957
- takéSusovy stati Realismus a O literrírních
směrech.o' Sus v nich interpretovalněkteré
články objevujícíse tehdy v sovětských časopisech,zvláště ve Voprosech litěratury. Ale
nejenom to: podněty sovětskýchautorůdomýšlel- nikolijenom aktualizoval;anebo chraňpánbůh ,,přetransformovával..na našepoměry. Ale nechéraději znovu hovoří on sám:
,,Chvályhodnéúsilío una|ytickÝkonkretismus(podtrhlL. S' ) se projevujev poslednídobě
i na poli |iterárnívědy a odvažujese vkročiti do zóny oněch zkoumaných objekti' jež aŽ
dosud nejvíc podléhalyhypnóze slovního fetišismua o nichž si kaŽdý dovoloval hlasitě
mluvit ve slovech zhola inflačních'aby tímméněněcojasnéhoa určitého
věděl. Pod skalpel
nové ana|ýzy se pak dostaly 'pojmy nejotřele|ší'a závoveň i nejzákladnější,zaplavující
hojně estetiku i teorii literárních dějin' Na prvním místě se pak přirozeně octl pojem
'realismus' jiné
a
násleclovaly'tak třebapojem 'literárnísměr'' Jako doklady srostitéanalýzy
nebojícíse účtovatse zděděnými šiboletylze dnes uvéstněkterénejnovějšípráce sovětské
poetiky; jsou sice v lecčemsvystaveny kritice i diskusi' musí někdy odklizovat spíšerum
nežstavětdomy ažpo střechu,lečto vůbecnevadí.. . ..*
Vzpomínám si, žev padesátýchletechmne Susovy recenzeuhranuly,i kdyžse zdály plné
slovní záplavy a dokonce jakýchsi ekvilibristických kousků.Teprve s odstupemčasujsem
pochopil, ženešloo kitický exhibicionismus,žezde svoji roli sehrálpřetlak myšlenek.Byé
korigovaný přísností,,konkrétních
ana|ýz,,,požadovanýchSusem najiných, ale hlavně na
sobě,jimŽ kritik podřizoval svoji práci předevšíma kteréjsou největšímpffnosem.A byly
to rozbory stylu,jazyka, strukturydíla ijeho kontextu,hlavně všakanalýzy myšlenkových
postupů,směřování,filozofických východiseka důsledků,
při nichžvždynemilosrdnětepal
všechno odvozené,nepůvodní'posluhující,prohřešujícíse ani ne tak vůčiuměleckým
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normám, jako proti opravdovosti ,,mravůa forem.. - pomiíhámsi Susovými slovy z recenze
básnické sbírky Jana Skácela Kolik přfležitostímá růže(Host 1957).Byla to přitom prvotina
jako byl,,hotový kriúk,.Sus, když na
básníka stejně hotového,chceteJi ,;lyzrá|ého,,,
stránkách Hosta a ve sbornícíchprací brněnské filozofické fakulty, na nížpůsobil jako
asistent, vlastně začína|publikovat.
Mohl bych Susovu recenzi ocitovat celou, paří k nejlepšímua hlavně trvale platnému
z toho, co kdy bylo o poezii a básnickéosohnostiJana Skácela napsáno;měla niízevMužná
poezie. O. Sus v níkromě jinéhozdůraznilryzí,nemanifestovanoumužnostJ. Skácela-člo.
věka spjatého,,knerozeznání s tvůrčí
osobností,s jejím étosema vůbecmravním charakterem..;hlavně všakakcentovalpravý dar,kouzlo Skácelovy poezie spočívající,ye
schopnosti
)
omezovat se' ohraničovata odlišovat,osvětlovat staccaty dílčíchzáběrúvěci i člověka..'
o. Sus touto recenzí, a pochopitelně nikoli jenom jí, prokáza|, že jeho tvůrčíaktivita
teoretika a estetika je ústrojněspjatá s nevídanou, až vzrušující(a proč ne provokující,
v pffpadě recenze Skácelovy sbírky však naopak duši i smysly hladící)schopnostíkritické
reflexe' A dále, i to je důležité:Svými kritickými příspěvky - teď mám na mysli recenze
poezie, byéjich prozatímnebylo mnoho - postavil se Sus v Hostu po bok Jřímu opelíkovi;
ten jako pětadvacetiletý'ještěza svéhopůsobenína filozofickéfakultě v olomouci (1955
absolvoval, do 1961 asistent)v Hostu začína|
a pařil ke kmenovým kritikůrnčasopisujiž
od jeho druhéhoročníku'
jakébylo složeníredakcea redakční
Nemá myslím smysl vypočítávat,
rady Hosta z období 1957-|959 a kdo do časopisupřispíval kritikami. Šloo spektrum autorůpřevážněbrněnských. TřebaŽe ani tady J. opelík, od roku 1961 pracovník Ústavu pro českou literaturu
CSAV v Praze, nebyl výjimkou. Do Hosta už v padesátých letech psali rovněž praŽští,
respektive v Praze zdomácnělí kritici jako Vladimír Justl, Zdeněk Heřman i dďší; a co
příslušnícinejmladšígenerace. ostatně nikoli jen pro Hosta šedesátýchlet
důležitějšího:
bylo příznačné'že byl,,otevřený celé národní spisovatelskéobci..' jak to charakterizoval
Václav Černý.Ten sám do Hosta psal od roku l964, kdyžvpražskýchčasopisechbylyjeho
články s prominutím nežádoucí'. ' o Poznamenávrímpouze' žešéfredaktoremHosta byl po
všechny tři roky 1951-1959 Bohumír Macrík, šéfredaktorod prvního ročníkučasopisu
(1954)' redaktoryoldřich Mikulášek a JaromírTomeček.DobaJana Skácela a dalšíchpřišla
aŽ v šedesátýchletech. Ale.již v padesátýchletech byl Host spjat i s působenímJana
Trefulky, kteý zde ostatníkritiky vyprovokoval k diskusi nad Monology Milana Kundery
a vůbecnad jeho poezií,prvnípříspěvky tu uveřejnil takéMilan Uhde. oba se později stali
redaktory Hosta.
Vraéme se ale k olegu Susovi. Pro časopis byly přínosem nejen jeho stati a Íecenze;
výrazný byl od'počátkurovněž Susůvpodfl na profilování Hosta, hlavně pokud se týká
kvality a zaměřenípříspěvkůa později získáváníkritiků' kteří vskutku měli co říci' Podnětné
bylo i to' jakým způsobempsal do rubriky 7n, zahran1čních
časopisů,jež se později stďa
jeho doménou,s jakým espritem a hloubkou argumentacevedl v roce 1957 spolu s Jiřím
Cetlem Dialog o Monolozích Milana Kundery, a jak ostrébyly jeho kitické výpady, ale také
obhajoby.Jedna z nich, s názvem Kritika nenísoťrstika(Host 1957),stojíaspoňza zmÍnkl'
Sus se v ní prostřednictvím důmyslnéa vtipnékritické montážehájil proti Jiffmu Brabcovi,
stojícímutehdy ještě v zajetíkritiky poplatnéideologii, kteý v Literrírníchnovinách Suse
5\

o. Sus: Mužnápoezie,Host do domu 1957,str. 466.467.

6) Srov. L. Soldán: Byl v Hostu doma (V. Černýv bměnskémčasopise1964.|9,70).Rt: Moravský demokratický
deník9. 12. |992.Týž:Literatura-jev povýtcemravní(V. Černýv Hostudo domu 1964-1970).
TýŽ:Moravský
demokratickýdeník12. l. 1993.
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obvini| z ,,krasořečnictví..a,,krasodušství..vsouvislosti se Susovým oceněnímhodnot
Durychovy Sedmikrásky u příleŽitostijejíhonovéhovydání;v době,kdy katoličtíautoň byli
,
jež tehdy hýbaly takéčasopisem
stále v nemilosti. To se už ale dostáváme k problémům,
Květen, o němž se tady mluví především.oficiálně se začaloSusovo sepětís Hostem
naplňovatažod šestého
ročníkuv roce 1959;teprve tehdy najdemejehojménona soupisu
členůredakčnírady. K tomupoznámka: O. Sus ve svémživotopiseuvádí,žeod tédoby se
ó
slal ,,externím
redaktorem...
Host do domu vycházel v Brně, byl to tedy časopisregionální,třebaŽemu nebyly vlastní
regionálr'ízaslepenosta úzkoprsost.CoŽ pÍiznávajíi ti, kteřívědío existenciteorieurčující
Brnu v kultuře ro|i tzv. druhéhocentra,soupeře Prahy' TudíŽjako soka a na druhéstraně
třeba zase partnerapražskýchčasopisů,včetněKvětna. Jistéshody se snahami, kterése
projevovaly na stránkách Května' by jistě bylo možnov Hostu padesátýchlet najít.Nešlo
ale o snahy něco kopírovatanebo odvozovat.Předevšímse všakHostjiŽ v průběhudruhé
poloviny padesátýchlet - ale hlavně v následujícím
desetiletí- stával časopisems viditelnou
snahou zbavovat literaturu i myšlenío litcraiuře a kultuře vůbec ideologických nánosů.
Projevovalo se to předevšímv ob|astiliteriírníkritiky' A to zv|áštězásluhou olega Suse.
TřebaŽe Sus nebyl s Hostem existenčněspjat, neboébyl v první řadě vysokoškolský
pedagog zaměřený hlavně na'estetiku,mnozí si existenci Hosta jako vyhraněnéa osobité
kritickétribuny nedovedli bez něho představit.ostatně ani Sus ne; natolik se s Hostem sŽil,
natolik se u něho projevovalo sepětís časopisem'jehožkoncepci, duchovníprofil a hlavně
kritické směřování spoluvytváře|. A tak všechny Susovy duchovní aktivity, podložené
obrovskou pracovitostí,s odpuštěním
málem gargantuovskýmknihožroutstvím,
fungovaly
v podivuhodně činorodéma promyšleném
propojení'Jinými slovy Sus byl jednímdechem
estetik, teoretik a kritik' redaktora novinář, ale zároveň skvělý učitel.Předevšímv Hostu
9
získal nikoli jen kritické ostruhy. Na půdětohoto periodika (estliŽe tkvícíhona půdě
nějakéhoregionalismu, pak regionalismu kritického - i zde hlavně Susovou zásluhou)
vyrostla takéosobitostSusova kritickéhoprojevu: jazyka,stylu i způsobumyšlení.A co je
nejdůležitější;
Výraznou vlastní tvář mezi českýmičasopisydruhépoloviny padesátých
a potéšedesátýchlet mě| i Host'
Ve výčtu i v charakteristicepodnětů,jeŽ Host v letech 1957-|959 přinášel českému
literiírnímudění, bych mohl pokračovat.V lednu 1958 k nim v teoretickéoblasti patřil
napřftlad Susůvnový, v rámci marxistickéestetikyřekl bych ažpaličskývhled do problematiky avantgardy.o ni, stejnějako o českýstruktura|ismus'který patřil k základůmjeho
literárněvědnémetodologie,se Sus vŽdy Živě zajíma|.Konkrétněšloo staéAvantgardaano!
Alejaká? Včetnětoho, že zde Sus s patřičnourazancípojednal o avantgardělevéajejím
jejíŽexistenci,natoŽpakspojenís realisklíčovém
významu, ale takéo avantgardě,,pravé,,,
mem marxističtídogamatikovév kritice vůbecnepřipouštěli.o. Sus zde rovněžuvaŽoval
o avantgarděsociálnía umělecké,s důrazemna to, Že neníradno oddělovatjednuod druhé.

to byly iluze a pověry z do
poctivě a hlavně stffzlivě i
vědět, co chce dělat. Chc
A nedozví se to nikdy, net
dista in spe, o jaký rodo
společnosti,s nížsi nebud
roku 1958 vyberujako vzc
nebo Thomase Manna. Jc
. . Jsou různá dědictví a
jednoho hrnce a narrařitn
a zbavuje člověka rozhod
o stálémvýznamu a aktuá
da ve svévětšiněco cítila,
svědomí intimního a obet
zistÁvá, že o scelenírozlc
Olega Suse po celou dobu
byl časopisv důsledkutzv
smrti v listopadu 1982.A

Do třetice dovolte dlouhý citát z textu olega Suse' opět se závaŽnýmnávodem, jiŽ
...
připomenutoukitickou instrumentací
týkajícíse nejenavantgardy: ' ' Ten, kdo chce vážně
dělat dnešníavantgardníumění,musíse v prvnířadě zbavit několika iluzí a pověr, i kdyby
'7)

o. Sus: Kritika nenísofistika'Host do domu 1957.str.237-239.o. Sus. J. Cetl: Dialog o Monolozích,Host do
d o m u 1 9 5 7 s, t r .3 6 1 ' 3 6 4 .
8 ) o. Sus:Životopis(5. listopadul963). Podkladpro docentskouhabilitaci(strojopis),
in: In memoriam(oleg Sus
|924 - |98z),Brno l984 (strojopisný
sborník.redigovalL. Soldán),srov.str.7.
9 ) Srov. L. Soldán:Estetika kritik' redaktor,noviniíř(oleg Sus l 924-l 982).Host l 990, str..73-.7.7
.

l0) O. sus: Avantsardaano!I
l l ) Tamtéž,str. 29l-.
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to byly 1|uzea pověry z dobrévůle.A za druhémusí i jako umělec hodně vědět a zruit; znát
poctivě a hlavně stffzlivě a nedělat si patent ze svéhoumělectví.A ten, kdo zná, musí také
vědět, co chce dělat. Chce-li něco dělat, musí ziíroveň vědět, odkud jde a kam směřuje.
A nedozví se to nikdy, nebude-li umět rozlišovaÍ.Bez rozlišovánínepozná žádnýavantgardista in spe' o jaký rodokmen se má vůbec opřít, splete si své předky a octne se ve
společnosti,s nížsi nebudevědět rady' Neboénenínaprostojedno,zda si v Československu
roku 1958 vyberu jako vzor Lautréamontanebo Majakovského, Kafku nebo Biebla, Musila
nebo Thomase Manna, Joyce nebo Babela, Benna nebo Nezvala, Ionesca nebo Brechta.
. . Jsou různá dědictví a mezi nimi musíme svým způsobem volit, a ne vše whnout do
jednoho hrnce a narrďit nezáŽivný^gulríš
bez chuti a zápachu. Synkretismus je mor snobů
a zbavuje člověkarozhodnosti.,,'' Je příznačné,
Že oleg Sus zakončilstaéo avantgardě,
..stará levá avantgaro stálémvýznamu a aktuálnosti jejího myšlenkovéhoďkazu výzvou:
da ve svévětšiněco cítila,to myslila' co myslila, z toho tvoňla. Podvojnost,ano i pofrojnost
svědomí intimního a obecnéhose objevila později. Proč, to je otázkajiná Pravdou však
nutno usilovat Piš,jak myslíša cítíš|,,,'To bylo krédo
zůstává,žeo scelenírozloučeného
1970' kdy
po
působení
v Hostu do domu, aždo 8. číslaročníku
Olega Suse celou dobujeho
byl časopisv důsledkutzv. normalizace Zastaven.Tomuto vyznání se neprohřešilaždo své
smrti v listopadu 1982.A takto učilmyslet a psát jiné!
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l0) o. sus: Avantgardaano|Ale jaká?, Host do domu l958, str.27
l l ) Tamtéž.str. 2í
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Povel Pešto

NeŽpňšliBubóci

(Ksjfuociěeskésoliryv podesótych letech)

,,Soudruh Antonín Novotný zdťrazni| na X. sjezdu KSČ znovu, že pofiebujeme více
satirických děl, která by bičovalavšeckostaré,co zůstáváještěv našemživotě.Zároveřl
takéupozornil, žeúroveňsatiry nenívalná, ani pokudjde o obsah,ani pokudjde o formu...
Těmito slovy zahájil úvahyo satiře ve svémreferátu na zasedáníÚV Svazu čs.spisovatelů,
konanémve dnech 29.-30' června1954,předseda spisovatelskéorganlzacelan Drda. A tato
částjehoreferátubyla pak otištěnav Literárníchnovináchjako podnět k diskusi o satiře.'
Jan Drda zde naváza| na svůj diskusní příspěvek na X. sjezdu KSČ, který se konal dva
týdny předtím.Tam vystoupil proti neoficiózní částisoudobésatiry ještěmnohem ostřeji
nežve svémhlavním sjezdovémreferátuAntonín Novotný. Tato nejvyšší
osobnoststrany
konstatovala, že mnozí autoři satirických děl ilosud nechápou, že místo satiry je na straně
společenskéhopokroku a pravdy; svou kritiku pak zkonkrétnilapoukázáním na to, že
v některých satirických hrách a zejménav satirických programech estrád j€ podceňována
náročnostdiváků a mnohdy přímo uráženojejich socialistickéuvědomění..Na to J. Drda
naváza|ve svémpříspěvkuna sjezdu KSČ patetickýmvoláním:,,...pryč
se satirou,která si
vůbec nezasluhuje jnréno satiry a která proti zájmům pracujícftrolidu a někdy í z pozic
třídníhonepřítelepěstuje maloměšéácké
popichování,otravovánípoctivých pracovníků,
která zlehčÚe stranu a náš lidově demokratický řád anebo která se zvrhá v nechutnou
šaškárnu!..3
Ňa zasedáníÚV svazu čs'spisovateíů
a v Literárníchnovinách tyto záležitosti
dál,erozváděl slovy o tom, Že se ,,satira- jak po stránce textové,tak po stránce reprodukční
. zejménav oblasti estrád dostala leckdy do rukou nekvalitních lidí, maloměšéáků'lidí
infikovaných třídnímnepřítelem..'takžemístokritiky starého,zahnívajícího,nepřátelského
je
se nám dostává ,,kritiky a satiry z pozic třídníhonepffte|ea z pozic maloměšéáckých,,;
zesměšňovánnapříklad,,takovýpřirozený zjev našehoživota,jakoje konáníschůzívůbec
nebo uplatňování sovětských zkušeností...Jde tedy o satiru, která ,'útočí
na samézák|adní
principy našehoživota...Jako konkrétnípříklad takovéhozločinuuvedl Drda následující
písničkuRudy Prince;
okolo Hradce, na Státnímstatce
majítam tři správce:
jedenje honěný,
druhý je udřený,
.
třetíie zavřenÝ.

r)

J. Drda: K někteým otázkám nďí satiry,Literámí noviny l954, č.29' str. 3.
2) Referát s. AntonínaNovotného,Rudéprávo 12. 6. |954, cít. pasážna str. ó. - Zájem orgáni KSČ o satiru byl
iniciován Malenkovovýmprojevemna XIX. sjezduKSSS v roce l 952.
)t
DiskusnípříspěveksoudruhaJ. Drdy, Rudéprávo ló. 6. l954, str.5.

Není to jistě žádnésatiric
tak rozhořčil, vystihovď prc
hých ředitelů končila v krir
vlaštovku nďí dramatické
škodolibé momenty; ty po
a doplňovat hru na snůškun
Česká lidově demokraticl
na život a byla vyzvána k t
přísně regulovanéřečištěstt
přeŽívající.
V první fázi tzv. budová
vyskytujících se ve vlastníc
Zelenou měly pouze výpad
statkydoma byla otištěnate1
v pořádku, že s každým kaI
zúčtovalo,ženapříklad byrr
ník.- Po likvidaci Slánské
sháňka v časopisechi nakla
tzv. boje proti sucharům,vy|
začáÍkemprosince |953, z
n
kva|ituměli ke skutečným
dostali na frak od A. Novol
nic, co by po stránceuměle
Soudy o nevalnéúrovnir
však úhel pohledu: před nír
Po zmíněnýchvystoupen
opět odzvoněno, že laitika
ošemetná otázka kladnéhol
bouřili i satirici nijak zvláši
redukovalo na stereotypnís
Vzniklý zmatek měla roz
se konala v prvníchdnech I
tehdeišísatirikovénapjatě
Nejedlý slovy: ,,Satira mů
povzbudilo vystoupeníjedr
funkcionríři strany a národ
domnívají,že nemohou bý
tlkáza| na vlastních verších
a Václav Kaplický mluvil o
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Srov. K. Bradáč:Na okraj p
S tímtonázorem J. Drdy, o
knížkuMěšéanské
besedy
hodnoceníLaciny, soudiln
Celkové hodnoceníviz v ú
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toho, o čempGe Kundera,s
příspěvkůvypuštěnyprávě
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Není to jistě žádnésatirické veledflo, ale tento v podstatě nevinný popěvek, který Drdu
tak rozhořčil' vystihoval prostým konstatovánímtehdy běžnouskutečnost,žekariéramnohých ředitelů končila v kriminríle. J' Drda ve svém vystoupení takévážně postřelil první
vlaštovku nďí dramatické satiry, Jelínkův Skandál v obrazárně, v němž nďel některé
škodolibé momenty; ty podle něho umožnily různým druhořadým autorům předělávat
a doplňovat hru na snůškumaloměšéáckýchklevet.
Česká lidově demokratická satira tedy dostala nedlouho poté,co bylo uznáno její právo
na Život abyla vyzvána k tomu, aby se činila,pořádnou ránu palicí. A bylo jí \Tmezeno
přísně regulovanéřečištěstanovenímjediného úkolu:ve jménu lidu osďe bičovatvšestaré,
přeŽívající.
V první fázi tzv. budování socialismu u nás, v éře Slánského,kritika záporných jevů
vyskytujících se ve vlastníchřadách, byéchápanýchjako přežitky minulosti, nebyla vítána.
Zelenou měly pouze výpady na imperialisty a třídníhonepřítele.Satira zaměřená na nedostatkydomabyla otištěnateprvetehdy'kdyžse k nípřilepil kladný závěr,jako žeužjevšecko
v pořádku, že s každýmkariéristickým,byrokratickýmnebo jiným zápornýmjevem se už
zúčtovalo,ženapříkladbyrokratbyl užodstraněna najeho místonastoup1|vzorný pracovník.*Po likvidaci Slánskéhopřišly oficiální výzvy k pěstovánísatiry, a tak začalapo ní
sháňka v časopisechi nakladatelstvích,
která pochopitelněmnoho nepřinesla,třebažese do
tzv. boje proti sucharům,vyhlášeného
ministremVáclavem KopeckýmnazasedánrÚv rsČ
začátkemprosince 1953, zapojovali snaživci staří i noví. Přes zpravidla nijak vynikající
kvalitu měli ke skutečnýmnáladám mezi lidmi nejblížeoni estrádníakabaretníumělci,kteří
dostali na frak od A. Novotnéhoi J' Drdy, podle něhoŽnebylo kromě Laciny v našísatiře
.
nic' co by po stránceuměleckéúrovněstálo za zmínku.
Soudy o nevalnéúrovnisoudobésatiry byly nepochybněoprávněné,problematickýbyl
však úhelpohledu:před ním neobstáloprávéto, co přinášelopravdivějšípohled na život.
Po zmíněnýchvystoupeníchNovotnéhoa Drdy se šířilmezi spisovatelipocit, žesatiřeje
je neŽádoucí.Azača|a Se Zase vynořovat
opět odzvoněno, že kritika vnitřníchnedostatků
ošemetnáotázka kladnébohrdiny nebo kladnéhovyústěnív satiře.Proti tomu se všaknyní
jako Karel Bradáč,protožeto by satiru nivelizovalo,
průbojní,
bouňli i satirici nijak zvlrášé
redukovalo na stereotypníschéma.
Vzniklý zmatek měla rozptýlit celostátníkonferenceSvazu čs'spisovatelůo satiřg která
se konala v prvníchdnech listopadu l954 v Praze'oDůležitouotázku, najejíŽzodpovězení
tehdejšísatirikovénapjatě čekali, totiŽ co satira m$že tepat a co ne, ,,rozřešil..Zdeněk
Nejedlý slovy: ,,Satira můŽevše' když je to celó pravda; zá|ežína tom jak.,, Satiriky
povzbudilo vystoupeníjednoho z nich, Jaroslava Vojtěcha,který hovořil o tom, že mnozí
funkcioniíři Strany a národních výborů zÍotožřlujísebe se Stranou a vládou a mylně se
problémy,J. R. Pick
tvůrčí
domnívají,že nemohou být kritizováni. Pokud jde o současné
ukáza| na vlastníchveršíchnebezpečí
popisnosti,zveršováníněčeho,co je obecně známo;
na nrísledky'
a Václav Kaplický mluvil o tom, ževelkásatira útočí
na velkécíle,ženeútočí

4)
5\

6)
;atirubyl

Srov. K. Bradáč:Na okraj problematikydnešnísatiry,Literárnínoviny l 954' č.34' str. 4.
S tímtonázoremJ. Drdy, ovlivněnýmnepochybněi tím,žeV. Lacina dostalnajďe l954 státnícenu za svou
knížkuMěšťanské
besedy, polemizoval K. Bradáčve výšeuvedenémčlránku.Nechtěl ovšemsniŽovatkladné
hodnoceníLaciny, soudil naopak,Že umělecky hodnotnýchsatirikůmáme mnohemvíc.
Celkovéhodnoceníviz v úvorlníku
F. BuriánliaPo konřerencio satiře'Literárnínovinv l954, č.46, str. l -2. Výtah z referátůi diskuse viz pod názvem Aby satirabyla ostrou zbraní,Literá,rnínoviňyl954, č.46, str. 5.8. .
K tomu srov. referátšifry lk (L. Kundera) Hovoří se o satiře, Host do domu l954' č.1l' str.508-509.PorovnáÍlí
toho, o čempíšeKundera, s texty otištěnýmiv Literrímíchnovinách ukazuje,žev LN byly pň citováníněkterých
příspěvkůvypuštěnyprávě pasáženejzávaŽnější,
rozšiřujícíprostorpro satiru.
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nýbržna pffčiny.V torn, žeje třeba, aby satirik neulpíval na povrchu, ale prodral se kjádru
jevu, se shodovali i dalšíautoň,
problému,na kořen věci, k pďstatě danéhospolečenského
kteří se zamýšleli v literárních časopisechnad současnousatirou, jako Václav Stejskal a J.
,
R. Pick ve zmíněnédiskusi o satiře v Literiírníchnovinách nebo Josef Hrabák v 'Hostu do
domu.8 Třebaže na konferenci zazně|y taképatolízalsképrojevy, myšlenío satiře se tedy
u většinysatirikůi kritiků nenes|ov tom duchu, v jakémvystoupili A' Novotný a J. Drda.
I V. Lacina považoval za nutnézastat se ve svém úvďním referátě Václava Jelínka jako
autora Skandálu v obrazárně'
oficiální volání po satiře vedlo k tomu, že se po novinách a časopisechvyrojila Spousta
epigramatiků,kteří omílali otřepaná témata,nechávajícíčtenářevětšinouúplněchladným
a lhostejným. Nakladatelštíredaktoň se snažili zajistit pro svůjpodnik satirickéknížky.
Vyšlajich ko|em poloviny padesátých|et řada, ale u čtenďůani u myslivých kritikůvelké
nadšenínevzbudily, aéšlo o Jaroslava Vojtěcha, Karla Bradáče,Jana Mareše,Radovana
Krátkého' JaromíraStudeného,či Václava Lacinu,.Zdeňka Jirotku, Jiřího Marka, Achille
Gregora, Jana Nohu' Zikmunda Skybu, Michala Sedloně a další;s jistorr nadějíby| přijat
debut Vítězslava Kocourka Ostrédrápky (1955). Na většinětehdejšíchknížekbylo přfliš
patrnésepětís dennímtiskem, pouhéilustrováníživota,okrajovostprob|émů
a nehlubolcý
přístupk nim, omezenízáběru na věci již oficiálně odsouzené;satirikůmse poněkud lépe
dďilo tehdy' když se otírali o ku|turu,třebaŽei tam se častorozplývali ve všeobecnosti'
Kritikové vytýkali satirikůmmalou odvahu, pramalou znalost životaa absenci novátorské
výbojnosti,ale i malésepětístradicíčeské
satiry,zabývali sejejich jednotlivými nedostatky
- přitom všakvyslovovali důvěru,žeje překonajía dospějík významnýmsatirickým dílůnr.
Například Josef Hrabák spojoval perspektivu Laciny satirika s perspektivou celé naší
satirické tvorby' Jejich očekávánívšak bylo znovu a znovu zk|amáváno, stále platila
charakteristikasoučasné
satiry,kteroupodal Milan Suchomel v Hostu do domu najďe 1954
v úvodu své úvahy o satirách Jiffho Marka Zasmějte se včerejšku:,'Téměřvše,co si dnes
říká satira, povznášíse málo nadjednotlivé pffpady,postrádá obecnějšíplatnosti,anebo zase
tone ve všeobecnosti.Čtenáíposluchač,divríkse moŽnázasměje,snad bude potěšen,žese
píšeo tom' čehosi užsám všiml,načsi stěžovai'Vpravdě se všaknedovídánic nového.Pro
tuto povrchnostvtip mnohých satir rych|evyprchává' A přece sílaa půvabkaždého
pravého
uměníje v tom, že nám otvíráoči...y
Kudy dál? Na to odpovědě| v da|šímročníkuHosta do domu Zdeněk Heřman: ',Není
východiskojinde nežv tvůrčím
(ta ironie!) odvaze.
poměruk životu.V tévěčněvyžadované
Přirozeně. u spisovatelů
i v redakcích'..'U
Je třeba a|espoň poznamenat, že podněty pro naši satiru v polovině padesátých let
pňcházely i zvenčí.Jednak ze Slovenska, předevšímv podobě prozaických satir Petra
Karvaše'jednak z Polska. Když v roce l955 u nás hostova|opo|skéDivadlo satiry,rozbou.
,
řilo hladinu; diváci i satirikovéžasli'co si mohou dovolit v Po|sku.'
Zkušenost postupně ukazovala, Že očekávanýumělecký vzestup našísatiry neuskuteční
dosud zaběhnutísatirikové.Naplno to vyslovi| oleg Sus: ,,Máme mnoho satiriků,ale málo
básnftů. Satiru óhrožujíprávě nejvíce ti, kteří se na ni specializovali, jensatiňkové, profe-

.l)

V. Stejskal:o vážnostisměšného,
Literárnínoviny l 954, č.33, stÍ.3. . J' R. Pick: Několik slov o satiře, Literrímí
n o v i n vl 9 5 4 ' č .3 0 ' s t r . 5 .
q) J. Hra-bák:Nejlepšínríšsatirik, Dikobraz a našesatira,Host do domu l954, č.|o, str.M1.453.
9) M. Suchome|:Zasmějtese včerejšku,
Hostdo domu |954' č.5, stt.222.
l 0 ) Z . H e ř m a n : , , C h c i , a b y s e b o d l u v y r o v n a l o p e r o . . . . . , i { o s t d o d o m u l 9 l525, ,sč
t r.. 5 5 8 .
l l ) Srov. Z. K. Slabý:satira,satira...,
Květen l, |955156,č,.
4, str. l20.

sionálové'kteříprostěnedov
naplnit velkéniírokyna satin
Pro jejich nástup měly ne
a Květen, kteréjim ve znai
i teoreticky a kiticky. Ty, kte
vystffdávali ve velkémffe ml
průvodci nové generace hur
bylo to' co mělo nálepku ,,n
různýchtabu a omezení,nah
sovětských estetikůi o disku
o sovětskékomedii' otištěn
nebojácně kritické,odhaluje
kterýmjsou komedie,satiry,
připomínekdávných snahA
o komičeskomz roku |95
průkopnická.V recenzi o t
smíchupouhá pomocná,tak l
satiry..,ale považujekomil
vyvolat emocionálně kritick'
povaŽovalBorevovo stanoV
nové skutečnosti,která má
rovněŽ kritice různýchjevů
Současněšlo také o rozš
představamio jejím místěv t
novésatirickéobrazotvorno
TebaŽe na satiru kladl Sus
projev
a jejich nejrůznějších
stejně jako moŽnost využit
satiře. V tomto směru mělz
proskribovanébezpředmětn
Nepodařilo se mu sice plně v
l
upozorni|aodborná kritika,
Že nejde o únikovýjev' nýbr
ke skutečnosti.
Hledání nových možnos
komiku. Uváděl k nám od k
dech malých forem S|awor
především v žánru absurdní
a absurdity v útrobáchmď
českésatiře a lze říci, Že se
vyciéovalrodícíse perspekt

l2) o. sus:Marsinálieo satiře.
t
l3) os ro. sus)iTrochu
zezahr
14) o. sus:o komičnu,
Hostdor
l5) o.'sus:o bezpředmětné
kon
Sus.:Metamoďózvsmíchu
a
ló) Napr.A. Háiková:Metamo
l7) s.óu.např.gs(o. Sus):Muž
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sionálové'kteříprostěnedovedounic jinéhonežto svoje...l2Stáualo se stále zřejmějším,Že
naplnit velkéniírokyna satirumohoujen novítvůrci. skutečné
osobnosti- skuteční
básníci.
Pro jejich nástup měly nemalý význam nově vzniklé literrírníčasopisyHost do domu
a Květen, kteréjim ve značnémffe otevřely své stránky a podporovaly jejich rozmach
i teoretickya kriticky. Ty, kteff dosud psali o satirickétvorbě,jako např' J' Hrabák, postupně
vystřídávalive velkémffe mladšíkritikové,zvláštěoleg Sus a Zdeněk Heřman, kteff se stali
průvodci novégeneracehumoristůa Satiriků'V letech, kdy stále ještěnejvyššíautoritou
bylo to, co mělo nálepku ,,marxistické..
nebo ,,sovětské..,
vítali moŽnostpři odstraňování
různýchtabu a omezení,nahromaděnýchkolem satiryzavlády dogmatismu,opfft se o práce
sovětskýchestetikůi o diskuse probíhající
v Sovětskémsvazu. Šlonapříklado symposium
o sovětskékomedii, otištěné
v časopiseokéabr;Sus ve svémreferátuo něm vyzved|,že,je
nebojácněkritické'odhalujenálady a praktiky různýchpřestrašenců'
byrokatů a všechtěch.
.,
jen podezřelýma nebezpečným...
kterýmjsou komedie,satiry,groteskyatd.něčím
Kromě
připomínekdávných snah A. V. Lunačarského
Sus poukázal rovněžna knihu Jurije Boreva
o komičeskom z roku 1957, která byla přes řadu jednostrannostív daných poměrech
průkopnická' V recenzi o tétoknize ocenil, Že Borev ,,se nebojí,nepňsuzuje lidskému
smíchupouhá pomocná,tak trochuušlápnutáposlání,jakádosyta známe napřftlad z výrobní
satiry..,ale povaŽujc komiku za mohutnou zbraň ve společenském
boji pro schopnost
vyvolatemocionálněkritickývztahk tomu,co vystavujesmíchu''"Zaobzv|áštdůležité
pak
považovalBorevovo stanovisko,Že neexistujejen komika přežitkůminulosti, ale i komika
nové skutečnosti,která má rovněž své vnitřní protiklady. Takový pffstup otvíral prostor
rovněžkritice různýohjevů,
vzniklých v tzv. socialistické
společnosti.
Současněšlo také o rozšířeníuměleckých možnostípro satiru, svázanou do té doby
představamio jejím místěv rámci socialistickéhorealismu.Bylo třeba otevřítdveře nástupu
novésatirickéobrazotvornostia možnostivyužítvšechnabízejících
se prostředkůa postupů.
Třebažena satiru klad| Sus zvláštnídůraz,nechápalji izolovaně od jiných sférkomična
ajejich nejrůznějších
projevů.Uvědomoval si plnějejich vzájemnoupropojenosta prolínání
stejně jako moŽnost vyuŽití prostředkůna první pohled neangaŽovanýchv angaŽované
satiře. V tomto směru měla význam například Susova rehabilitace v padesátých letech
proskribovanébezpředmětnéjazykové l.lomiky,kterou provedl na stránkách Května. l]
jejíodstíny'a
Nepodařilose mu sice plně vystihnoutvšechny
roz|ohu'jak při kniŽnímvydání
u p o z o r n i | a o d b o r n á k r i t i k a . ' o z b a v i l j i v š a k h a n l i v é h o o b v i n ě n í z e s a m o úvč
ti ,
ý kel andoes m
jazykovékomice se nelikviduje vnitřnívztah
ženejdeo únikovýjev, ný&ž žeani v tzv. čisté
ke skutečnosti.
Hledání nových možnostípro velkou satiru přived|o Suse rovněŽ k zájmu o absurdní
komiku. Uváděl k nám od konce padesátýchlet ve svých informativníchglosách i překladech malých forem S|awomira Mrožka jako inspirujÍcÍzjev, který je zdrojem podnětů
předevšímv žánruabsurdnígrotesky,obnaŽujícívnitřní nesrovnalosti,zárodky nesmyslů
a absurdity v útrobáchmďerního světa..,Přitom soustavně sledoval pohyb v soudobé
českésatiře a |ze říci, že se stal generačním
kritikem počínající
novésatirickévlny' Jak
vyciéovalrodícíse perspektivníhodnoty,ukazujeskutečnost,
žeod počátkuzaujatě- a souI2)
lJ.l
l4)
l5)

o. sus: Marginá|ieo sariře,Host do domu l959, č.|z'stÍ' 572-573'
os(o.Sus;:Trochuzezahraničníchčasopisů,Hostdodomul958,č.9,str.430.
o. sus: o komičnu,Host do domu tq.sg,č.a, str. l65-l66.
o. sus: o bezpředmětné
komice slov, Květen 3, l95?/58,č' 14,str.802.80ó.Knižněv rozšířeném
zněníin o
Sus.:Metamorfózvsmíchua vzteku.Bmo 1963.2. vvd. l965.
16) Např. A. Hájková:Metamorfózykomična,Estetiia ósq,t. t,str. 69-73.
l/J Srov.např.gs(o.sus):MuŽ,kterýpíšeabsurdníkomíku,Hostdodomul960,č.4,str.l52.
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časněsilně kriticky - sledoval právě vývoj J. R. Picka od knížkyke knížce,takžemohl již
v poslednímročnftu Května publikovat prvníucelenoustudii o tomto průkopníkunového
pojetísatiryv tvůrčí
praxi.'o
Také Zdeněk Heřman jiŽ v prvním ročníkuKvětna rozpozna| Pickovy možnosti a pustil
se kvůli jeho sbírcePtáci a jiné ryby do polemiky s kritikou Jaroslava Putíka,kteý vytýkal
Pickovi intelektuálnost. Heřman konstatoval, že Pickův klad je právě v Íom,že vyslovuje
svémyšlenky důsledněuměleckou formou, že nepracuje nikdy pouhou rétorikou,pouhým
moralizováním a reflexí' nýbň vyuŽívá vpravdě obrazného způsobu tvorby a úsporné
zkratky.l9 fěmito slovy vystihl současněsměr,jímžpůjdev následujícíchletech vývoj iatiry
snažícíse být uměním,poezií na rozdfl od dosavadnívládnoucí satiry dikobrazí kterou
Heřman výstiŽně charakterizoval tímto obrazem: ,,Naši satirikové'...mi...připadajíjako
zpěváci kramrářskýchpísní:do tuctu slok rozdrobínovinářskou zprávu, přitom občasukazují
na obrázky, aby posluchačstvomělojakous takous představu,jakže se ten mordýř šklebil,
."
kdyŽ ho ved|i na šibenici...
Je příznačné,
žeJiff Robert Pick'jediný z někdejšídikobrazídružiny'
kteý neustrnula byl
schopenskutečnětvůrčího
rozvoje,byl nejtěsnějispjats Květnem. Byl členemjeho redakční
rady a uveřejnil zde ze všechsatirických pňspěvatelůnejvětšípočetepigramůi próz, které
patřily k tomu nejjisknějšímu. Napsal však takéřadu kritik a glos o satirichých pracích,
v nichžprojevil smysl pro novéhďnoty u jiných autorů.Tak již v druhémročníkuKvětna
vyzvedl satiňcképísničkyVlastimila Pantůčka,
vysflanév brněnskémrozhlase, zato, že
nejdou cestou bradáčovsko-dikobrazí,nevyh|edávajítýdennípolitické aktuality, ale docela
prostě se rozh|íŽejíočima dnešníhočlověka okolo sebe a bystře zaznamenávají,co vidí;
přitom mnohdy dojdou k překvapujícímzobecněnímopravdusatirickým... Poukázánímna
(zvl. Vladimíra Fuxe) upozornil Pick vlastně
činnostV. Pantůčkaa jeho spolupracovníků
na zárodky, z nichŽ zaned|ouho vyrostly satirické hry VečerníhoBrna' Džentlmennskypsal
Pick o sbírcesvéhoněkdejšíhoučitelena poli satiry V. Laciny Dnes a denně'.. Nemohl
zaÍajit,žev dobrépolovině sbírky má tehdy oficiálně nejuznávanějšísatirik veršovánky bez
šéávya vtipu, v nichžjen popisuje a opakuje sám sebe i jiné;jejich vznik vykládal Pick
z autorovy víry,žeje to holá aktuálnosta politická správnost,co dělá ze satiry satirudobrou,
žeuměníje aždruhotnéa originalita myšlenková i tvárná je málem hřích, protožeta se vždy
politicky správná nemusízdát. Přesto se úporněsnažil najítu Laciny alespoň nějaký výboj'
experiment, byénedotažený.
Květen věnoval přemýšlení o satiře kromě recenzí, tvořících v jednom případě celý
blok,"' takéněkolik speciálníchstatí.obsáhlo je zvláště8. číslotřetíhoročníku,zaměřené
z ve|ké části na humor a satiru. Nenahraditelnost satirv zdůraznil Zd{něk Podskalský
v úvazeHumor kontra satira,24v nížmimo jiné odmítl leckáy požadovanoukladnost v satiře
konstatováním,žehumor a satirasdělujíkladnou ideu tímspecifickým způsobem,Že donutí
diváka, aby si ji sám vyvodil' siímformulova|,aŽe proto nejkladnější
komedie nepotřebuje
kladného hrdinu - tím je sám smích diváka. Vítězslav Kocourek si položil otiízku, proč
přesto, že se v posledníchletech zvýšila řemeslná úroveňsatiriků,všichni cítí,Že to stále
l 8 ) o.

pďobě in o. Sus:
Sus: o evoluci satirikaJ. R. Picka, Květen 4, l959' č.4' str. l86-l9l. Knižněv rozšířené
Metamorfózy smíchua vzteku ( l963).
1e)z.Heřman: Chytrémunapověz'Květen l, |955156,č.5'str. 156.157.
20) Tamtéž,str. l57.
2r) J. R. Pick: Dík brněnskýmza písničky,Květen 2, |956157' č.6, str.23|.
tt\
J. R. Pick: Pro a proti, Květen 2, |956l.57, č,.|o, str.3.|3-374.
Z. K. Slabý' V' Maršíček,
Z. HeÍman:satira, satira...,Květen l, 1955156,č.4, str. l20-l26.
24) Z. Podskalský:Humor kontrasatira,Květen3, |95,7l58,č.8,str.409-4l 0.

ještěneníse satirouv pořár
že satira lunguje jako ja
denníhoprovozu; scházíjí
běžnéhoroku, konfrontu
Karla Hrácha ostny poněk
Dikobrazu, takžev něm v
kůmse v poslednímročn
Bočka.28Končísice odv
s minulostí,podstatnější
předevšímodmítl dosud v
který věděl, že tento úk
o komedii: ,,Jejípravý, v
zpozorovat směšné,
zpozo
s horšíminebo dobrými vl
že-livyléčitŽádnouzoufa
korunují slova Schillerov
a podporovatji v nás. Toj
Květen i Host do domu 1
přičemŽjejich autorskéok
publikovali J. R. Pick, Ros
Šedý,Václav 7rman, Zatí
generace,jako byl např.Ja
satirických přispěvatelů,X
v něm najdemejménavelk
a satiry. Kromě Picka to b;
Smoljak, Ivan Vyskočil,V
Zmíním se ještě alespoň
|et vznikaly i dalšízáklad
humoru a satiry. Bylo to l
například takébrněnskéar
forem, avšakv prvnípolo.
Žánrů,pásem a kabaretůk I
a ji ovládajícíchmechani
Květen sám i jeho doba
o níi v tvorbě samé.Konč
- což byl již jistý pokrol
a sebekritiky.jako nástro
socialistickéspolečnosti.
N
velmi primitivně.polopat
vému nadsazovánía užív
pouhou směšnost;tvorba
deskriptivní a přitom přízt
člověka.Začínáse naopak
25)
26)
27)
28)

V. Kocourek:Našesatira.
K. Hrách: ostny ooněkudc
v. Lactna: IraitýĎikobraze
l. soček:Poznámky k film

99
)hljiž
)vého
pustil
ltýkal
ovuje
uhým
porné
satiry
(terou
í jako
kazují
debil,
labyl
Iakční
, které
'acích,
l'větna
to, Že
Jocela
r vidí;
rímna
llastně
ry psal
emohl
ky bez
rl Pick
obrou,
evŽďy
výboj'
lě celý
něřené
kďský
y satiře
donutí
řebuje
r' proč
o stále

r O. Sus:

ještěneníse satirouv pořádku, Že všichnijaksihudounajednu notu - a odpověď našelv tom,
Že satira funguje jako jakási veřejná celostátnínástěnka, pranýřujícínešvary běžného
denníhoprovozu]scházíjídílosatirika-osobnosti,dohlédající
dále nežjen do koncetohoto
běžnéhoroku' konÍ.rontující
život a společnosta vidícídnešekz hlediska zítřka.25Statí
Karla Hrácha ostny poněkud otupené.opodrobil Květen kritice literárníi výtvarnouúroveň
Dikobrazu, takŽe v něm vyvolal polemickou reakci, mj. i Václava Laciny.., K těmto člán.
kůmsel poslednímročníkuKvětna přidružilyPoznámky k filmovévese|ohřeod Jaroslava
Bočka.,nKončí sice odvolánímna s|ova Marxova o smíchu,kteým se lidstvo loučí
jinó výklacly'opírajícíse
podstatnějšíjsou
s minuIostí,
všakrrěkteré
o literárníklasiky'
Boček
přeclevšírn
odmít|dosud vyz<lvihovanounápravnoufunkci satiry s odvolánímna Lessinga.
který věděl' že tento úkol můŽekomedie a veselohrasotva plnit. ocitoval .jeho slova
o komedii: ',Jejípravý, všeobecnýuŽitck je ve smíchu samém;v cviku našíschopnosti
Zpozorovatsměšné'zpozorovatje lehce a rychle pod všemipláštíkyvášněa módy' ve směsi
s horšíminebodobrýmivlastnostmi'ba dokoncei ve vráskáchslavnostní
váŽnosti'''Nemůjí' utvrdí.lizdravév jejich zdraví.,,Tento výklad
že.li vyléčitŽádnouzouf.alounemoc' stačí
korunujíslova Schillerova,Že úkolemkomediea satiryje vnuknoutnám vnitřnísvobodu
a podporovatji v nás.Toje takésměr,kterýmse vydalanašesatirickáv|našedesátých
let.
Květen i Host do domu přinášelymnoŽstvídrobnýchsatirickýchprací,zvláštěepigramů,
přičemžjejich autorskéokruhy se V tomto směru do jistémíryprolínaly.V obou časopisech
publtkovaliJ. R. Pick, RostislavDostiíl,JaroslavBočck,JiříFilip.VítězslavKocourek'Cyril
Šedý,Václav Zeman,ZatímcovšakHost rlár'alsvéstránky k dispozici vícc i autorůmstarší
generace,.|ako
byl např.Jan Noha, ojcdinělei Václav Lacina.a měl tedycc|kověvětšípočet
satirických přispěvate|ů,
Květen se aŽ na výjimky soustřcdbvalna rnladó,nastupující'
Proto
v něm najdemejménavelkéčástitěclt,kteřípak reprczentovali
novouvlnu českého
humoru
a satiry'Kromě Picka to byli obzvláštěMi1ošMacourek,Jiří Suchý'Milan Schulz' Ladislav
Smoljak, Ivan Vyskočil,Vlasta Zábranský.
Zmínímse ještěalespoňpouhým konstatováním,Že ke konci dr.uhé
poloviny padesátých
let vznikaly i dalšízákladny dů|eŽité
pro vývoj našehonového,zpoctičtě|éIro
a hlubšího
humoru a satiry. Bylo to Drvadlo Na Zábradlí' Semafor a j1ž zmíněnéVečemíBrno' ale
napříkladtakébrněnskéamatérské
Divadlo poezie X. Začína|yvesměsjako scénymalých
forem, avšakv prvnípolovině šedesátých|et proběh|na nich namnoze vývoj od drobných
Žánrů,pásema kabaretů
k básnickýrnsatirickýmhrím,přinášejícím
podobenství
o svédobě
a ji ov|ádajícíchmechanisrnech.
Květen sám i jeho doba přeďstavovalytedy novérašenív českésatiře, přerod v myšlení
jako nástrojboje s přežitkykapita|ismunebo
o níi v tvorbě samé.Končíérasatiry prljímané
- coŽ byl jiŽ jistý pokrok - jako jedna z forem komunistickou stranou hlásanékritiky
a sebekritiky,jako nástroj nápravy drobných chyb a nedostatkůve zdárně se rozvíjející
socialistickéspolečnosti.
Na dikobrazíperiferii se dostávásatirickátvorbauspěchaněa často
velmi primitivně,polopatistickyglosující
popisnostii křiklaaktuality'propadlákonvenční
vému nadsazovánía už.ívající
humoru jako převáŽně vnějšítroprostředku, navozujícího
pouhou směšnost;tvorba bez hlubšíhclzobecněníi Životně významnějšítro
obsahu,jejíž
deskriptivnía přitom přízemníobrazivosti unikala dialektika modernídoby a moderního
člověka.Začínáse naopak rozvíjetúsilío satiru,která si podává ruce s humorenra spolu
25)
26)
27)
28)

V. Kocourek:Našesatira. kudy kam?,Květen 3, l957l58,č.8, str.430-43l
r . g r á c h :o s t n y p o n ě k u do t u p ě n éK,v ě t e n3 ' i g 5 7 / 5 8 , č . 8s, t r . 4 3 6 - 4 3 7 .
V . L a c i n a :u i t ý Ď i k o b r a z e . . .o. i,k o b , - l 9 5 8 ,č . 2 0 ,s t r .l 5 8 .
J. Bďek: Poznámkyk fi|movéveselohře,Květen4, l959, č.3,stť.l88- l22.
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s ním má ctižádostbýtpoezií' Postupněse boří různátabu obklopujícísatiru,probojovává
se právo satirikůna vyuŽívánínejrozmanitějšíchsfér kotnična,na hravost a zv|áštěna
svébytnýsvět vytvářený obrazotvorností
i na originálnísebevyjádření'Počínávznikat satira
- zprvu v drobných formách veršovaných,písňových'prozaiokých i scénických'jak je
vývojově logické ., která vyrušujez klidu' provokuje k myšlení.humorem útočí'
otevírají
se tak poznenáhludveře k satiře'kteráby byla. řečenoslovy o. Suse- ,.hlubinnýmviděním
pod povrch....'
a zíránímmoderníhosvěta, aby z něho sňala šálivémasky a prohléc|la.1ej
Tímje pňpravenacestapro vrcholná dílasatirickévlny šedeszítých
lct,jejichŽ řadu zahajuje
povídkováknížkaKarla Michala Buhirci pro všedníden (l962). a vytváří se předpoklad
k tomu, aby ztrati|platnostepigramčispíšc:sobitý aÍbrisnlusVlasty Zábranskólro,otištěný
v poslednímročníkuKveÍlna:...'
Stav satiry v českýchzemích
1 9 's t o l c t í :
Havlíčkovahloubka.
20. století:
Havlíčkův
Brod.

29) o. sus: Šašci
v širém
světě.Hostdo domu 1964,č.7, str l 8-23.KniŽně v upravenémzněníve2. vyd. Metamorfóz
smíchua vzteku(l965).
30) v. Zábranský: Stav satiry v českýchzemích,Květen 4, l959. č.3. str. l44.
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Qám název a téma nynějšíopavské literrírněvědnékonference ČesopIs KVĚTEN
"A JEHO DOBA vybízíke zhodnoceníhistorickéhovýznamu tohoto pražskéholiterárníhoperiodika, jakož i dobových aspektů,spjatých s existencía působenímpoetiky básnické generace tzv. květňáků. Byl však Květen scénouotevřenou celému tehdejšímuspektru
literárního života?Nepředstavoval pouze dílčía dobou svéhovzniku stigmatizovaný, třebaže osobitý a zejménaz pohledu literární historie velice výrazný fenoménčeskéslovesné
kultury? Tendence k umělecké reflexi konkrétníreality prostřednictvím poetiky všedního
dne, tj. prostřednictvím slovesnéhotvaru tlumočícíhostylizovanou autenticitu přece existovala v českéliteratuře v určitémsmyslu i před Květnem. Tato tendence pronikala i do
prozaických knih tédoby (srov. napffklad první Hrabalovy povídky, zčrístivydanév Hovorech lidí, posléze zčásti zařazenédo neuveřejněnéhosouboru Skřivánek na niti) a v menší
mtre teŽ do dramatických děl (srov' kupřftladu tehdejšíHrubínovu modifikaci žánru
lyrického dramatu v Srpnovéneděli).
Můžeme tudížpřijít s pracovní hypotézou,podle nížčasopisKvěten - jehož úlohu pro
všedníden českékultury nemáme v úmyslunikterak zpochybňovatči zre|ativizovat - coby
novéliteriírníperiodikum do značnémíry reflektoval pouzejeden okruh tehdejšíchliberál.
ních a ,'antidogmatických.. nálad a postojův nďí literatuře druhépoloviny padesátých let.
Ta se vyv$ela (vskrytu i zjevně ovlivněna pozdnímewopským existencialismem a navenek
i sociální prózou let padesátých) směrem k dominantníroli principu tzv. všednosti,každodennosti,komorní epičnostiv struktuře uměleckéhodíla.Tehdejšímufaktickému stavu věcí
kulturních a literárních by tudížzřejmě mnohem víc odpovídal pozměněný niízev opavské
konference, totiž DOBA A JEJÍ KVĚTEN. Tím se dosavadní souřadnice českéliteratury
analyzovanéhoobdobí dostávají do poněkud univerzálněji interpretovanéhočasoprostoru.
Propojenost literrírnítvorby s limitujícími mimoliterárními faktory a s diktátem dobových
společenskýchnorem měla nejen během několikaletého vydávání, ale i na anďyzovaném
přelomu padesátých a šedesátýchlet mnohem závažnějšía truchlivější roli, než máme
zpravidla za to. V českékultuře trvale působily celé shluky společenskýcha estetických
problémů'které zůstavaly zamlčované,nevyslovené,nedopovězené.Ani publicistika, ani
konkrétníliteriírnítexty se jimi zabývat nemohly ani nesměly - tj' ani na shánkách Května.
Přes takovékroky' jímž bylo například právě za|ožsníčasopisuKvěten, byl liberalismus
tehdejšístiítníkulturní politiky pouze v4ějškový: apologeticky ztviírňovaná ,,Doba.. dál
určovala,coje dovoleno a co nikoli. Jejímsynonymenbyla i v časechKvětna striktní byé
již o poznání liberálněji se tvářící cenzura. o mnoha společenskýchneduzích či o nedávných justičníchzločinech ještě dlouho nesměla padnout takřka ani zmínka. V letech, kdy
vycháze| Květen, přes četnéintervence kulturních osobnostíbyly dosud vězněny takové
vrcholnépostavy českéliteratury jako například lan Zafuadníčeknebo Bedřich Fučík.
Mnozí spisovatelé,kteří si získali renoméza první republiky, eice zůstďi na svobodě, měli
však skrovné a mizivé publikační možnosti. Mohli vydat své nové práce někdy až po
několikaleté,někdy i více neždesetileténedobrovolnéprodlevě,po níŽse dostávali se svými
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knihami (anebo pouhými reedicemi, existenčněbezpochyby potřebnými, oddalujícímivšak
vydáníjejich nových rukopisů)do zcela.odlišného
kulturníhoa literárníhokontextu,v němž
jim bylo častokrát- někdy aždojejich skonu . vykazováno místodoživotníchoutsiderů'Pý
již neměli současnostico říci:to se stalo výsadounovéholiterárníhopokolení.Ti, kdo mohli
do chóru mladé a mladšíčeskéliteratury vnésttón zralosti a zkušenostivzhledem ke svému
různorodémuestetickémua myšlenkovémurodokmenu, vesměs nebyli ani v nedlouhé
,,doběKvětna.. - připuštěnike slovu.
Tyto tezeje možnédokumentovatna příkladuŽivotnílroa tvůrčího
osudu spisovatelenyní
- rodáka z Kylešovic u opavy, podle
již takřka beznadějnězapomenutého
čizapomínaného
dnešnítopografie tedy již opavskéhorodáka A. C' Nora, vlastnímjménemJosefa Kavána
(l903-1986)' slezskéhoromanopiscea publicisty.V letech |945-1948byl A. C. Nor ve své
činnostijako členSyndikátu českýchspisovatelůnatolik agilní a do témíry se neústupně
a houževnatězasazova| o zachování tétoinstituce coby demokratické,nadstranickéa nepolitické organizace, aŽ byl ze Syndikátu vyloučenihned po 25. únoru 1948, jako jeden
z prvních literátů.Yzápětí mu také bylo nadlouho znemožněnopublikovat. V jarních
měsícíchroku l948 autorještědokončiltřetídíl svéslezskéválečnétrilogie Vichřice (vyše|
až roku 1965), zato ve zbývajících osmatřiceti letech svého života se musel s literrírní
tvorbou (ažna několikero výjimek) rozŽehnat.Nemohl již působitcoby spisovatelz povolrání- ačkolijeho knihy byly i na konci čtyřicátýchlet čtenářskynadmíruúspěšné
a v nak|a.
datelstvíAloise Hynka užměly začítvycházeÍmnohadflnéNorovy Sebranéspisy -, nesměl
všakpůsobitani jako nakladatelskýeditor.Mohl si být stále vícjist, žemu z politických či
kádrových důvodů- vzhledem k jeho osobě,která byla v tehdejší
českékultuře charakteris.
tická persona non qrata - Žádná nová kniha v dohlednédobě nevyjde.
Také Nor by zanedlouho s největšípravděpodobnostífiguroval v některémz procesů
poúnorovédoby po boku tzv' velezrádcůZ. Kalisty, J. Knapa či J. Kostohryze,zachránt|a
ho všaknáhoda.Na inkriminovanou schůzku.;výchliterrírních
přátel na Moravě, která pak
byla označenazajedno ze spiknutíproti republice,se z rodinných důvodůnemohl dostavit.
Pouhý fakt' že Nor neby| za svésmýšleníazasvé postojeSouzen aŽa|ářován,třebažebyl
''indexu..
na
a hrozila mu Ztfátamajetku a úřednídeportacezPrahy do pohraničí,nicméně
sehrál vjeho osududůležitou
roli: spisovatelsi stiílemohl zachovaturčitounaději,žejednou,
až se poměry projasní,bude zase moci publikovat. Po Stalinově smrti dosáhl A' C. Nor
dokonce i toho, ževedoucíčinite|Svazu čs.spisovatelů,prozaik Jan Drda, vyslovil veřejný
souhlas s tím, žev pffpadě tohoto tvůrcenejde o tzv. nepřítelestátu.
S výjimkou několika drobnýchpracívšakspisovatelporušilsvéliteriírníodmlčenív letech
|948-19,|3 (později se už nemohl zejménaze zdravotníchdůvodůvěnovat systematičtější
tvůrčíčinnostiani pď krycím jménem či pseudonymem)pouze dvakrát. Po roce 1969
pochopil, že dalšícelospolečenskánáprava věcí veřejných nastane aŽ za drahný čas,že za
jeho života se mu užnenaskytne přfležitostvydat novou knihu a žetudížnemátakřka žádný
psát' Poznal, Žeje naopak zapotřebípodat autentickésvědectvío společensmysl ji začínaÍ
skéepoše,která v časesrpnovéokupace 1968 definitivně dovršilajednu svou fázi, atak
začalprqcovatna pamětech,ježse mu podďilo dokončitpod názvemŽivot nebyl sen'Právé
na jejich stránkách se A' C' Nor podrobně rozepisujemj. takéo svémposlednímpokusu
vydat románový rukopis v tzv' oficiálním nakladatelství- a tato historie se chronologicky
vztahuje právě k ,'době Května...
Do tétosvélabutípísně se A. C. Nor pustil zčástijiž roku |953, kdyŽ se mu podaňlo
nastoupit do funkcejazykového korektora v Technicko-vědeckém nakladatelství.Předtím
totiž nějaký časpracoval z nezbytí jako pomocný dělník ve fabrice a později jako zaměst.
nanec truhlářskédílny.Řitato se, žetak učinildobrovolně,.veskutečnostinastoupildo tzv'
výroby z existenčníhodonucení, kvůli holé obživě. Jeho nový románový text rovněŽ
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z tohoto důvodudlouho zůstávalve stadiupočátečních
poznámek a náčrtů,
pouze občasse
jím Nor mohl zabývat soustavněji. AŽ na začátkuroku 1956, kdy se poměry počínaly
opatrnicky a pozvolna liberalizovat' přijal zapovězenýspisovatelnabídkusvéhodlouholetéhopříteleVi|émaZávady a obdrželz jeho iniciativy tvůrčí
stipendiumČeského
literárního
fondu. Mezitím se totižNor přesvědčil,žejako napůltechnický zaměstnanecnakladatelství
nedokončísvůjromán ani za drahný čas.Díky stipendiu,tj. v přijatelnějšísociální situaci,
se mu podaři|o uzavřít práci na románu již na konci roku 1957 a zaslat jeho rukopis
s pruvodním, autorovy záměry a postoje obšírněvysvětlujícím listem do nakladatelství
Československýspisovatel' Norův dopis tehdejší
redakční
činovníky,zejménačleny
ediční
rady, patřičněrozběsnil a víceméněa priori rozhodl o tom, Že román nebyl a nemohl být
v době svéhovzniku vydán.
jak A. C. Nor svou pos|edníprozaickouknihu zpočátkupojmenoval,přesněji
Je zajímavé,
řečeno- jak ji měl v úmyslupojmenovat.V strojopisnémoriginálu tohotoNorova rukopisu
(tedy v textu,jejž spisovate|zejménav druhépolovině šedesátýchletještě krátil' údajně
jeho společenskokritické
|aděnía přepracovávalho zejménapo stránce kom,,zmírňoval..
poziční)čtemena titulnímlistě název Cesta tmou, V rukopisnýclrNorových memoárech
Život nebyLsen, po roce 1986 odevzdanýchdo Památníkunárodníhopísemnictví,se však
dočítáme,že tehdy, na konci roku 1957, kdy prozaik odevzdal román do nakladatelství
jmenoval
Československýspisovate|,se tento román, zpočátkutakřka sedmisetstránkový,
poněkud čipodstatněj inak - totižC es ta k soc i aIismu. Není mi známo, za jakých podmínek
a kdy vznikl pozdějšínázev Cestcl Ímou(ve zmíněnýchmemoiírech,dokončenýchroku
l973, se A. C' Nor nikde o pozdějšímnázvu Cesta tmou nezmiňuje).Již v onom průvodním
dopise z konce roku 1957 všakspisovatelpřipouštíjakopřípadnoualternativudalšívariantu
názvu románu - tot|žZáleží
na lidech. Toto pojmenovánívskutkurelativněvýstižnětlumočí
jeden z hlavníchmyšlenkovýchpostulátůjehonikdy nevydanéknihy.
Dalšímodifikací názvu' kterou nalézámepřešktnutou na rukopisu či strojopisu knihy
a která zní Stalo se v letech padesóých, chtěl Nor zřejmě zdůraznitdokumentární a repor.
tážnícharakterrománu. Kdyby jeho Cesta k socialismu mohla vyjít užna konci roku l958,
tedy několik měsícůpřed zánikem časopisuKvěten, stala by se typickým dílem svédoby
- jenŽe ona ,,doba Května.. měla takový charakter,že publikace Norova románu pohledu
tehdejšítzv. kulturní politiky naprosto neilřipadala v úvahu'Starý Noďrt'pffrcl Z let dvacá.
tých, totižA. M' Píša,tehdy renomovaný,rozhodně všaknikoli všemocnýlektor Československéhospisovatele,mu zjara l958 sáni prozradil, žejeho zák|adnídojem z lektorování
rukopisu románu byl asi takovýto:..Říkal.1sem
si: Ten Nor spadl z višně!Kdyby tentoromán
dostal do rukou nějaký dogmatik,už byste svobodněpo Praze nechodil. . .,, (rukopis Život
nebyl sen)
Jak sám Nor charakterizoval svůjromán v průvodnímautorskémvyjádření adresovaném
vedeníústředního
českého
literárníhonakladatelstvía Svazu čs.spisovatelů?Předevšímse
ho snaŽil zasadit do dobových souvislostí,dovolával se aktuálníchpublicistických premis,
připomínal i novéči novátorskétendencev sovětskéliteratuře - a je charakteristické,že
hovořil v tétosouvislosti předevšímo Viktoru Někasovovi a Valentinu ovečkinovi, nikoli
jiŽ o tehdejší,,senzaci..tzv' novésovětsképrózy, tj' o publicisticky zacfleném,společensky
neobyčejněkritickémneorealistickémrománu Vladimíra Dudinceva Nejen chlebem,který
tenkrát tolik pobouřil Chruščovaa kteý nebyl nikdy do češtinypřeložen.S tímtorománem
mátoljŽ Norova Cesta k socialismu celou řadu společnýchrysů.
V tétosouvislostiA. C' Nor mimo jinéuvádí:,,Mě1jsemv úmyslunapsatromán negativní,
nikoli však nepřátelský. Události v Maďarsku však mi ukazují, Že výstražnévylíčení
negativních typů nebudou někteří mezi vámi přijímat tak, jak by je patrně přijali ještě na
podzim 1956.Jájsem tudíždokončilromán tak, jak jsem jej koncipoval už v roce 1953.

lM
Vedle někteých nesporně kladných typů líčítedy můj román převáŽně typy negativní,
destruktivní škodícídnešnímuživotu,a tím i dnešnímuspolečenskémuzřízení,a pranýřuje
takovétypy' Je to tedy román předevšímo negativníchtypech. Takový román v dnešníčeské
literatuře doposud napsán ani vydán nebyl.
Kdybych chtěl takélíčitživottak,jakjej líčíkromě ve|inivzácných výjimek celá současná
českáliteratura,musel bych lakovat životnaružovo,jak se to dělalo doposud.Patrně bych
topořemeslnéstráncespisovatelského
uměnítakédovedl,ale vyhnul bych se životnípravdě.
Nechci pěstovatliteraturuúnikovouvolbou námětůzdávné minulosti. Spisovatel mávŽdy,
i v dnešnídobě a v té zejména,vidět předevšímsoučasnosta vyjadřovat svůj vztah k ní.
Yyznávárn, žespisovatelje a má být opravdusvědomímdoby.A dnešníspisovatelépřestali
snad už téměřvšichnitímtosvědectvímdoby být.
Nejsem oficiální spisovatel a vidím takérub života,jeho stinnéstránky, dnes skrývané
nebo i popíranéanebo aspoň takové'žese o nich raději m|čí'Ževšakjen,,kladné..typy ze
životanestačí,
lze ostatněvidět i v dnešnísovětskéliteratuře(ovečkin,Někrasov, V rodném
měst{. Kladné typy nacházejínejen tam, kde se doposud vŽdy hledaly a našly,tj, mezi
příslušníkystrany.Utajováním se zlo nikdy nenapraví.Chyby se musejípranýřovat a od.
straňovat.Protoje takéjáve svémrománu vytýkám natypechšpatnýchlidí' stavímna pranýř
takétakovéčleny strany' kteří v kaŽdévýtce, v kaŽdémkritickém hlasu, v každémnáznaku
opozice vidí ihned činnepřátelský,protistátní',, (Srov. rukopis Život nebyl sen.)
Jakébyly dalšíosudy Norova románu? Jan Pilař, který v dubnu 1959 nastoupil v nakladatelstvíČeskoslovenskýspisovateljakojeho nový ředitel, poŽáda|o posouzenírukopisu
tři lektory. A' M. Píšu,Jana otčenáškaa JosefaVohryzka,kmenovéhokritika Května. Jejich
stanoviska by|a vesměs totožná:román by podle jejich úsudkuv tehdejšídobě v žádném
případě politicky neobstál. otčenášekradil Norovi, aby z materiálu použitéhopro Cestu
k socialismu vytvořil tři samostatnéromány, načežmu vytkl, žev díle shromáždil všechny
možnépomluvy, kterékdy slyšelo komunistech- a Že má ve svépróze jen negativnítypy.
TakéVohryzek tvrdil, žeNoniv román nemá takovékvality, jakémá současnáliteratura - tj.
prozaická produkce z|et 1951-|958' ojejichž hodnotáchby se dalo i z pohledu tehdejších
čtenářůvelmi dlouho a velice účinněpochybovat.A tak byl rukopis autorovi vrácen a na
sklonku ,,dobyKvětna..zůstalopouze u marnéhopokusu ho vydat'
Teprve v polovině šedesátýchlet A. M. Píšapři náhodnémsetkáníNora upozornil, že
poslézepřipustil' že ,,doba..se
,,doba..zraje pro publikaci jeho románu - a takéotčenríšek
prý mění tak radikálně,Žeby snad ani nebyl l{orůvromán považoyánza nějak radikální.
Chyběla by mu ovšemčtenrířská
aktuálnost let padesátých,nicméněby p.ý - zjara |968
- podle otčenríška
dokumentiírněurčitěpůsobil naprosto věrohodně. Román si tehdy vyžádal Ladislav Fikar, nový ředitel Čs.spisovatele, s vydáním však váhal takéon. Na základě
lektorskéhovyjádřeníA. M. PíšiA. C' Nor román značnězkrátil; celkem z románu vyškrtal
132 stran.PoslézevšakFikar předal po srpnu 1968rukopis do nakladatelstvíMelantrich (to
už byla próza s konečnou platností přejmenována na ZiIeží na lidech). Jeho šéfredaktor
Karel Houba však po Norovi vyžadoval dodatečné
redukce a úpravy,a tak spisovatel došel
k závěru, že,yydattakový.kritický román z|etpaďesátých,ježtehdy teprvehrozila opakováním, a pak se vlastně znovu opakovala v odlice ještědrastičtější
v letech sedmdesátých,
bylo nemyslitelnéa přímo absurdnÍ.(srov. rukopis hvot nebyl sen)- a od úmyslu vydat
román překřtěný na Zíležína lidech nakonec upustil. Kniha již zůstalanevydána a nenašla
štěstíu nakladatelůani po roce 1989' To již ovšemjeho tvůrcenebyl tři roky mezi živými.
. Svůj nevydaný román A. C. Nor v podtitu|u označil za román-referát a pokusil se tu
vytvoňt Žánrový hybrid na rozhranírománovépsychologické epiky a publicistické reportáže.Hodlal tu důkladněoddělitjednot|ivé sféryspolečenskéhoa soukroméhoživota a v souladu s tím také pojmenoval jednot|ivé kapitoly podle prostředí, které zevrubně popisuje
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(napřft|ad Podnik, Rodina, Brigáda' Výroba, Pohraničí),a tam, kde se tyto sféryprotínají
a prostupují,se kapitoly nazývajíkupříkladu Podnik a rodina, Ško|aa rodina atp. A. C. Nor
v nich analyzuje zejménapsychologii novédoby adocházÍ k obrazu citového a mravního
marasmu' jeŽ v zemi zav|áď|. Příčiny tohoto neutěšenéhostavu spaďoval spisovatel mimo
jiné v rozpadu tradičníchrodinných vztahů,v rozleptiíníhomogenních enkláv humanitní
a technické inteligence, jejíŽ pffslušnícimuseli nedobrovolně odejítdo nekvalifikovaných
zaměstnání,tj. vlastně na nucenépráce. Za velké neštěstípokládá Nor například vynucený
nástup žendo zaměstnaneckýchpoměrů:i to oslabovďo psychickou stabilitu inďvidua tvríff
v tviíř soukolí novéhosystému,v němžprozaik Nor shledává delikty nejotřesnější.Napsat
tolik nekompromisních slov na adresu novémocenskégarnitury a chtítje knižně vydat - to
představovalo v letech |954.|95"7,kdy román vznikď, skutečněnanejvýšsrdnatý čin.A to
ještěNor všechnysvéverdikty dokládal a ilustroval náležiými pffkl ady zkažďodennípraxe,
aése to týkalo například pronásledování dětí ve školách a jejich štvaníproti rodičům,či
zavedení hyperbyrokratického systémui na těch pracovištích,v nichž byla tato opatření
naprosto nevhodná.
A. C. Nor ve svém románovém dokumentu záměrně zdůrazňujerovinu každodennosti,
orientuje se na prožitky azážitky z všedníchdnůsvých hrdinů,zpravidla spjatés někteými
banálními, zároveň však dějově či psychologicky vyhrocenými situacemi v jejich zaměstnání - pokaždévšak s takovými, kterépřes svou faktickou titěrnost mohly způsobit ztroskot.ínídosavadní životní dráhy hrdinů. Ti se tu potýkají například s praxí podnikových
plenrírek,s bezradností středních vedoucích kádni, se zavedením píchačekči s agitací na
údajnědobrovolné pracovní brigády. Tzv. všedníden se přitom stávájediným časoprosto.
rem, do něhož mají Norovi hrdinové přístup: od všeho ostatníhojsou jako by odděleni
neproniknutelnou zdí ajejich vztah k dějinnostijim stále víc splývá s každodenností,a to
i s jejími nezbytnými hranicemi, vyplývajícími ze zížs,nÍzornéhoúhlu a veškeréživotní
filozofie postav. Ona cesta k socialismu se z Norova pohledu skutečnějeví jako cesta hnou,
jako slepá ulička,přičemžna konci nekonečného
koloběhu všedníchpracovníchdnůnečeká
Žádný den nevšední.
Přes autorovu neslitovnou a neko.mpromisníkritiku amorálních,bdosobněných poměni,
v nichž žijíjeho hrdinové,je tento ,,protisocialistický..romiínnapsán převážně z liberálních
pozic, nepřekračujehranice dobové.liberalistickékritiky' charakteristicképro ,,dobu Května...Možná jde o záměrný pokus,jak dosáhnouti za cenu kompromisůžádoucíhovydání
knihy' anebo se zde projevilo předválečnélevicové spisovatelovo politické přesvědčení.
V souladu s prvním pojmenovánímknihy se Cesta k socialismu ještěNorovi neztotožňovala
s pesimistickov cestou tmou' Yycháaí totiŽ z rozšffenédobovéalternativy, podle nížsocialismus jako společenskýsystémneníšpatný,ba naopak,alejeho faktickéuskutečňováníje
svěřeno lidem, jejichž morálnía psycholcgir--ké
vlastnostijsou v evidentnímrozporu s proklamovanými kvalitami nositelůideálu světlých azáÍných zítřků'Nor přlchází - což nikterak nesnižujejeho dobovou občanskoua uměleckou srdnatost- s dokumentiírnírománovou
obdobou osvícenskéhoŽánru Fiirstenspiegel: po vzoru někdejšídidaktické literatury nastavuje nouým vládcům kritické zrcadlo, aby se ,,konstruktivně..poučili,jak z pohledu zdola'
z pohledu obyčejnýchlidí a nahlíženoprizmatem jejich všedníchdnůvládnout nemajía jak
mají zjednat náležitou nápravu. Norův román nakonec do určitémíry přímo vyznívá jako
návod, s jakými lidmi a jakým způsobem se můžev praxi, nejen v teorii, uskutečňovat
vytyčenýspolečenskýideál. Do čelapďniku je v jeho knize - v časezměn, tedy v čase
Května, tj. po roce 1956 - dosazen poctivý a bezúhonný řadový komunista, dosavadní
brigádní referent Patka, kteý se po tragickém úmrtísvých dětí dobrovolně ,přihlásil do
pohraničÍ.- a takékvůli svérnutzv. čistémuštítubyl vytipován za novéhoředitele a záhy
jmenován do funkce, kdyžuŽ nastal časnevyhnutelné,byéjen částečné
kádrové obměny.
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Poctivec a idealista Patka se v závěru Norovy prózy vracído Prahy a pouštíse do výkonu
ředitelské funkce: zá|ežípřecena lidech a na cestě k socialismu mají společnostvésttakoví
charakterní lidé jako Patka, nikoli ti' kteří podle A' C. Nora budují socialismus s mnoha
kapitalistickými přežitky' Jak už to u podobných knih tepajícíchdobovou morální problematiku bývá' takéu Cesty k socialismu je její Ža|ující,kitická částrománového rukopisu
mnohem přesvědčivějšínež instruktážnía moralizující pasáže,v nichž Nor nechtěně zpodobil klasický moment příchodu ,,kladnéhohrdiny..,v jehož osobě vítězídobro, a země,
vedená lidmi jako on, se můžedostat z nejhoršího.Byla to však umělá teze: právě všední
den coby ziíkladnísymbolspolečenské
a lidskéautenticityzpůsobujeaještězpůsobíNorovu
přídomkem,,takovýhodný člověka soukladnémuhrdinovi Patkovi - charakterizovanému
druh.. - určitě i v dalšíchletech nejvíce starostí.Toto poznání zřejmě záhy přivedlo Nora
k novému pojmenování 1ehoromdnu.referátu jako Cesta tmou - ale i k tomu, žejeho dflo
po následujícíchautorských zásazíchpo myšlenkovéstránce vyznívájakoby do ztracena.
Román má publicisticky otevřený konec, vzatý z onoho všedníhodne, v němž pravda
každodennostivítězínad přitažlivoupravdou utopickéspolečenské
ideje' ,,Život se skládá
z těch denních maličkostí,a ty nám socialismus bere a neumí nahradit,..konstatuje se
v závěru románu. Tím se de facto vyvrací také autorova teze, Že všechno - jako posléze
v osmdesátých letech za tzv. přestavby . zá|ežíjen na lidech, tj. na tuctových' každodenních
lidských kolečkácha šroubečcích
společenského
systému.
Skutečnost,žereformistickykoncipovanýromán A. C. Nora Cesta k socialismu,v mnoha
aspektech sice kategoricky kritický a neústupněpranýřujícíexistujícíformy společenského
života v padesátýchletech, nemohl ani v liberálnějšímovzduší''doby Května..vyjít' přesvědčivědokládá' jaké nepřekročitelné
hranice v kulturnímživotěv tehdejších
letechještě
existovaly. Dnes tento román-referár představuje předevšímliterámí, beletristický doku.
ment společenskokritických
tendencív české
literatuředruhépoloviny padesátýchlet,jakoŽ
i důkaz,žptéŽv prozaické tvorbě sflilo směřování k reflektování a metaforickému nazírání
nové společenskéreality prostřednictvím pffklonu k poetice všedníhodne' Celou řadu
konkrétníchreá|iíze svéhorománu spisovatelostatněuplatnil po šestnáctiletech ve svých
pamětechŽivotnebylsen,vnichŽsefaktazjehoživotavpadesátýchletechstalaobjektem
memoárových reminiscencí.Koneckoncůrovněžsvou životnía literárnídráhu spisovatel
A. C. Nor popisuje - jak vyplývá jiŽ z jejich názvu - skutečněnikoli jako sen, nýbržjako
jediný' dlouhý' zdánlivě nikdy nekončící
a naprostonepoetickývšedníden'
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BósnickéiuvenilieMi|onoKundery
,,K tomu, co by se dalo nazvat mým dílem, podle mne nepatří:1' co je nezra|é(uvenilní),
- Co je nezra|é:všechnyhudebnískladby
2, co je nezdďené' 3' co je pouze pffležitostné'
(.'.);veškerápoezie (..'):kolem mých osmadvacetilet mi niíhle,radikálně a naprostoodpadla
od srdce'.. To píšev Poznámce autora k pátému vydání svéhorománu Žert v brněnském
nakladatelstvíAtlantis v roce l99l Milan Kundera.
Ideologémy sugerujícímičas,,bitevníchpolí v nás.. česképoezie let padesátých (bitvy,
meč, srdce, orloj, polnice' boj, hrud',žebra,píseň,vítězství,bitva - beze mne vyhraná!)
a častými obměnami motivu praporu či vlajky staví se pwní z básnických knížek výše
jmenovaného autora do jednoho šiku s těmi, z nichŽ Antonín Brousek vybíral do svých
Podivuhodných kouzelníků.
Nicméněv souvislostis Milanem Kunderou bychom měli spíše
hovořit o ,,bitevnímpoli v sobě..,neboétento autor do dobových politických mýtůvplétá
niko|iv osud kolektivní, nýbrž individuální lidskou existenci. Problematicképřitom je
zapojení osobního a skze ně i čehosihlubinnějšího(říkejme tomu třebas setrviínív řádu)
do souřadnic ideologických, ideologickéhoboje. Nikoliv politickéje estetizovánoa intimizováno individuálnímexistenciálnímprožitkem,nýbržosobníSe stává pouhým nástrojem,
,,an sich.. nepodstatným,nutně veřejným (v osobě toho, jenž s nrístrojimanipuluje, ve
výsledku těchtoúkonů):
způsobumanipulace,manipulovanémpředmětui účelu,
,ptŽí jiza
je náhle, / vesele cupitá s ním dále po mezi. / A náhle se jí líbíjeho
ruku. Stařenka šéastna
rudý šátek/ a náhle vůbecnicji nemrzí...(Stařenka)
Datem svéhovydání, rokem 1953, spadá Kunderova první sbírka - Člověk zatvadašká
- do wcholného obdobíboje se ,,slánštinou..(nejen v literatuře) a zároveň na pďátek ,,Íání,,
.
Bojuje se v ní proti frázi, nutno ovšempodotknouti,žetentoboj dějg se tu vejménufráze,
frází: ,ýy, kteréna kŤíŽfrází / by chtěli přikovat, / volejte, Kičte: Clověk / je nekonečný
sad."
objevíme zde hned ďva závaŽnějšímotivy, kteréjsou rozesety, variovány a rozvíjeny
ajednakmotiv
téměřvceléknize:jednakmotivsakální(kříŽ- v našempřípaděkšížÍrází)
přírodní(sad - ,,'..člověk/ je nekonečnýsad...)Do blízkostiprvníhoz motivů zajistézaÍadíme i slova jako srdce, víra, duše,do blízkosti toho druhéhoslůvka příroda, strom.'. Není
náhodou, žeprvní slova jsou častospjatav jednom verši(ve stejnémsmyslu) s těmi druhými:
,,Kdtika, soudruzi, znamená / vědět, že duše člověkajak příroda je širá..;,,Rozezpívejte,
, básníci,celou svou širokouduši..;,Je-li vašehruď socialisúckouvírounaplněná...
Ano, víra lyrického subjektuje vírou socialistickou.Jeho náboŽenstvíjenáboženstvím
bez boha. Bez boha? ,,...tamza Stalinem |eÍte,l mí ptáci ohniví!..- ne tedy tak docela'''
sugerována
7láse, ževýšenaznačenýmzpůsobemsakralizacefyzickéhomábýti čtenríři
skutečnostmetafyzická, tedy i mytická (o čemž,domnívám se, svědčíprávě ono sepětí
sakrálních motivů s přírodními).Jde však o mýtus pohffchu profánní; nikoliv sffiky byvšíhořádu zřenésítemčasua scelenéelipsou umění, nýbržzce|azáměmá a vědomá sakralizace, estetizacea mytologizace dobovýchjevových souvislostípoliticlcých a ideologických'
Z dobových ritůsnůškabásnických mýtů'.'
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Ba i tam, kde tvůrcena chvíli podlehne a prodlí nad mýty tradičními- at j1Žmýtem
krajinným, aéjiž mýtem domova (zřeným v časeemocionálně vypjatém),jenž onen předchozí do sebe integruje(hvězdy nad rodnou chalupou' betlémskáhvězda), aby tak nahlédl
za roušku dobových doporučenýchestetických kánonů,je nucen - patrně autocenzurou
- navrátit se do povolenéreality uměleckétrocii.lalet padesátých:,,Dnesjá už vím, žeje to
zrada,lžít v sobějen a sám..;,,Soudruzimoji' já bez vás, I jábez vás nikdy už!..;,,od těch'
'kdož zradili' / i psi se odvracejte!.. - nemohl tušit,že za dvacet let měli by se psi odvracet
takéod něj...
Pňznejme, žebásníkMi|an Kundera nenízcela prost ta|entu.Projevujejej v makrokompozici - provázanostímotivů (iž dříve mnou naznačenou)přr jejich současné
sémantické
proměně (motiv sněhrr,hvězdy, člověka-stromu...);
souvztaŽnostičastokrátesahajínapříč
celou Kunderovou sbírkou'Prosazujíse však i v jednotlivých básních,zejménatam, kde
pro svůjpříměrautor volí souvislostimetonymické,nikoliv jen zjevné:'Vidím vás, maminky' jimž syni odrostli./ Jste náhle jako kůl,kterémustromek vza|i,,,Anebov obrazechjako
z Halasových Starých Žen',,,Žijete starý ža|a staréradosti, / celé obrácené nazpátek,,, že|
zborcenýchrázným nástupemsynů:,,Pojď se mnou, maminko,l adívejse,kam jdu, / a nesni
nazpátek,/ sni se mnou, / dopředu!..- ve veršíchprrízctně
rytmovaných,sémantickyvypriízdněných.Ostatněmáme pocit, Že takovýmijsou mnohéz ozdob rozesetýchna stránkách
knížky'spíšenežskutečnému
uměnípoplatnédobovémuestetickémukánonu, definovanému ovšemideologicky a politicky.
Táže-|ise Milan Kundera na206, stránceknihy Uměnírománu (l96l): ,,Budujemesvým
dflem nový řád umělecký i nový řád světa?..,nutnomu dnes odpovědět:Svou prvníknížkou
- prvé:bohuželne, druhé:bohuželano'
Člověk se odpradávna snaŽívertikálou mýtu vyvzdorovat si trvání rodu na horizontále
časnosti:Toto t.rváníjevšakmožnétoliko v průsečftu- odtud i mýtus křeséanský'
Tam, kde
má časnostbýt povýšenana sakrosanktumpovahy vertikální,celá stavbase záhy zřítí'
Rozsáhlá básnická skladbaMilana Kundery Poslednímáj ( 1. vydánív roce 1955)vykrespozadí
luje osud českéhoa komunistickéhonárodníhohrdiny Julia Fučíkana sémantickém
(závěru) mýtu faustovského:pokoušenýse setkává s pokušitelemi pokušením- dosíci se
existence věčné(věčnéexistence fyzické;v našempřípaděpouze jejího prodlouŽení( za
dodrženíjistých tabu: nutnéloaja|ity k říši).Komisďi BÓhmovi připadla role Mefista; leč
Fučft - věren tak (upravenému)textu ReportáŽe psanéna oprátce i dobovémukánonu
- úlohuFausta skutky (i slovy) popírá.
V brásni objevíme ozvuky ještě dalšíchmýtů, sakrálních (trojíhopokušeníKristova,
poslednípokušenív Getsemanech)i profánních- ,,citáť.z lidové písněimputuje do dfla
později v předobraz SNP, májová přírodapřinášís sebou
mýtus jánošíkovský,přerůsta.iící
celou řadu motivů erotických (tato ziírukavěčnéhotrvánírodu je však - snad nejvíceze
všechKunderových dě| - v tétoknize ztlumena),nerudovskýmýtus tradice (spjatýs motivem vína) na|ézáse v sousedstvímáchovskéhomýtu země: ,'A zvolna nahýbá si sklenici
/ a srká víno,jako by v něm pil / svou zemi, šírou,mlčící,/ kde jako chlapečekv obilí
zabloudil l akdyŽ v něm dlouho putoval,/ usnul pod zlatým krovem žita.l Tl zemi, v níŽ
si hrál, a cval l prchavých hodin nepočítal.
/ Tu zemi, 1eŽho chovala' / když chtělo se mu
štkát'/ tu zemi, jeŽ ho přijde zas / pochovat,pochovat'..
''...celý vesmír Fučíkobjímá..- dochází náhle k sémantickémuzvratu ., ne už Fučft
k zemi, ale země přichází k Fučíkovi:,,Že|éta,jara patří mu, / patří mu měsíce'/ ževšechno
volání / jabloně' děti, Koví / k němu, k němu utíkají/.jako k tatínkovi...
K profanaci mýtu dochází Íím,žeje spjat s jednou konkrétníosoboujako jeho nositelem
a zákonodiírcem.Tato osoba však mýtus většinouosvědčujepouze slovy (ve vnitřním
;nonologu; vypjatépasáže,sugerujícínapětía děj' jsou psány jako dialog hlavníchpostav)

- a čteniířiaž zatrne,kolik j
smrti. Nezbývá nežkonstat
nit..,,,zumělečtit..
Kundero
látkovéa kompoziční.
Hovoříme-li uŽ o frázi,
sémantickynotně vyprázd
l otec jasmín do ní poslal
/ Prapory střech a šavleoke
vidí nráhlejako pod světlen
chorý. / Žn nikým neními
udeří,/ Žejeho životjejak
si nechce vzpomínati,l Žej
lid!"
Nu, ani BÓhm věru není
pasáž.Jde snad o pokušení
mocný nekonečně!/Jak lor
sad zkázy|", - \ětšinou ovš
nad život,/ nadjeho světlo
ne.....Bóhmale chápeŽivo
příroda,láska...)atributem
Můžetedy Bóhmovi (,Vžc
přece / budeme živi v stro
vám, / my osedlámeuragán
se stupňuje,frází i dobový
..Paltedo mne! Dobrá| / A
/ Nepřestane bojl.117" ',u,
/ jako hromůroj !,.- aŽ po sl
v pasážinechtěněkomické
/ kde BÓhmů nebude|..An
způsobuexistence - proto
odkázány do ob|asti literárr
je pří|
ných mýtů starších,
o opravdovou literaturujde
Užjsem se zmínil,žema
Věru, mnohéz jeho rituálů
vých obětí'Jen oběéminel
spáse' Jejich panteonse ov
rovu básnickou sk|adbui
legendy? Nenalézámev ní
světce-mučedníka
obli gátn
haných chodidlech / poma
pokušení(ež se několikát
mučení)yevázána do těcht
7Ááse, žebásníkumněpr
vystavě| příběhy své,nové
tak činí,tím většíjestjeho.
,,Z|éjazyky (.'.)o něm tv
pár měsícůslavný - a sázk
a Kundera měl od tédobv .

109
mýtem
1 přednhlédl
nzurou
íeje to
'd těch,
lwacet
:okomantické
napříč
m, kde
naminchjako
lk,,, Žel
a nesni
:ky vyánkách
lovanéresvým
rnížkou
izontále
am,kde

řírí.

vykrest pozadí
iosícise
'.ení
(za
ista; leč
kánonu
3istova,
' do dfla
s sebou
jvíce ze
i s motisklenici
<v obilí
ni, v níŽ
lo se mu
rž Fučft
všechno
Lositelem
vnitřním
r postav)

- a čtenrířiaž zatrne,kolik je zde frází dosvědčujícíchFučíkovuneohroženostv předpokoji
smrti. Nezbývá nežkonstatovat,ževšechny naráŽky nďmýty tradičnímajípatně ,,z|iterárnit... ,,zumělečtit..Kunderovo dílo; faustovskéhomýtu bylo lyužito částečněi po stránce
|átkovéa kompoziční.
Hovoříme-li už o frázi, nutno říci, že maximum pasáŽí jen zdobných, okrasných, leč
sémanticky notně vyprázdněných nalezneme v řeči autorské:,,Ptáci pískďi z té vlečky.
/ otec jasmín do ní poslal / vonět všechnyjasmínečky'..
,,A náhle z6ře! Zvony|' Smích!
/ Prapory střech a šavleoken...Frázemi je poznamenán i obraz příštíhoosudu BÓhmova: ,Á
vidí náhle jako pod světlem,/ jako pod tisícireflektory,lŽe on sám, on, BÓhm, / je na smrt
chorý. / Že n1kým není milován' / v nic nevěří, l Že bude sám, že bude srím,/ až smrt ho
udeří,/ žejeho životjejakjiskra, /jež zhasínána slepétrati, /jiskra, na niž ani rzivál pec
si nechce vzpomínati,/ žejasmín,jabloň vor]avá/ rozkvétá'voní,dozrává / jen pro Fučftův
lid!"
Nu, ani Bóhm věru neníprost pokušení- aby o to více mohla vyniknout výšeuvedená
/ chci býti aspoň
pasáž.Jde snad o pokušenípadlýchandělů?- ,,Ano! Když nic tu nenívěčné,
mocný nekonečně! / Jak loutky na prstech véstpožáry aÍnÍazy'/ svět krví obarvit na růžový
sad zkázy|,. - \ětšinou ovšemhrajeroli pokušitele,Fučíkpak pokoušeného:
,'Fučftu,co je
nadživot,/nadjehosvětlonádherné?,,,Jeněcokrásnějšího?Řekni!//AFučíkříká:Není.'.
ne.....BÓhm ale chápe životlizce,,,ansich..- životjedominantou,všeostatní(krásnámájová
příroda,láska...)atributem.Fučíkpffrodu,lásku - ba i Život - chápejako součástmýtu země.
Můžetedy Bóhmovi ('Vždyésmyslem životaje jen tvůjživot sám|..)oponovat:,,...áffiY
přece / budeme živi v stromech, v řece, / do trnůrůžíutečemse, / budeme všude v patách
vám,/myosedlámeuragán,/budemváshlídatzdrápůptáků/izezobáki/wan!..-emfázc
se stupňuje,frází i dobových ideologických floskulípřibývá (viz motiv boj v prvnísbírce):
,,Palte do mne| Dobrá! / Až však k zemi padnu, l mou valašku zvednou / ruce kamarádů.
/ Nepřestane b oj| llZe sta pušekpalte ! / Ale vašerány / ozvěnou sevrátíl odýchodní strany
amýtu jen chtěného
/ jako hromůroj !..- ažpo slévánímýtu ačliterárního,tedy i skutečného,
v pasážinechtěněkomické:,,holoubku,posle můj,/ tu zemi pozdravuj,/ tu zemi překrásnou'
/ kde BÓhmů nebude!..Ani Fučíkani Kundera nenalézajívýchodiska ze zak|etíszického
způsobuexistence - proto i ,yíra..Fučíkovapůsobívelmi nevěrojatně,jeho naděje jsou
odkazány do oblasti literárních ornamentů.Mýtus, který měl být stvořen ze střípkůskutečje přfliš profánnía nevěrojatnýna to, aby byl i skutočným.Více neŽ
ných mýtů starších,
o opravdovou literaturu jde tu o úlitbu bohůmnad literaturou bdícíma na ni dohlížejícím.
bez bclha...
Už jsem se zmínil,žemarxleninskýsocialismusbývá zvántéŽ,,náboženstvím
Věru, mnohé z jeho rituálůjsou pffbuznépohanskémukultu náboženskému.Včetně krvaukazujícíchcestu ke
vých obětí.Jen oběéminelze však víru lidu uŽivit. Je třeba ,,světců..,
podívatma Kundezkusme
se
panteon
hagiografií.
Nuže,
se ovšemževytváří
spáse.Jejich
rovu básnickou skladbu i takto. - Nenaplňuje snad dopodrobna požadavky kladenéna
legendy? Nenalézámev ní slova charakterusakrálního?Není i její struktura,včetně- pro
světce-mučedníkaobligátního - motivu mučení(,,Z hospůdkymládí do tmy cel I na zeš|ehaných chodidlech / pomalu Fučíkodcházel..),jemuž světcovaosoba nepodléhá,i motivu
pokušení(ež se několikráte opakuje' vŽdy v podobě zesílenéavŽdy stýmž účinkemjako
mučení)yevázána do těchto tradic?
7,d,áse,žebásníkumně pracuje s tím,co je ve vědomílidu dosud živé,aby na tomto pozadí
vystavěl příběhy své,nové,na tradičnímparazitující.Čímlépe,vkusněji a méněznatelně
tak činí,tím většíjestjehovina.
žebudeza
,,Z|éjazyky ('..)oněm tvrdí,Žeprýsejednouveviniírničcejednoduševsadil,
pár měsícůslavný - a sázku vyhrál' poémao Fučíkovi u mocných českéhosvěta zabrala
a Kundera měl od tédoby všechny státníi stranickédveře otevřeny...(V. Novotný: Causa
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Milan Kundera, Reflex 1990' č'39') - Nehiedě na to, žernoderníliteriírníteorie pokládá za
dominantnítendencitextu,nikoliv autorovu,|zejenom těžkotěrrritosiovy Milana Kunderu
omlouvat: je z1o spáchanév dobrévffe potom většímhříchem neŽ ono, jeŽ 1smeučinili
skutkemv žertu?
Abych se přiznal, příliš na podobnépravdy nevěřím:V první sbírceje několik básní
věnováno čelnýmosobnostembrněnskéhokulturníhoživota(Adolfu Kroupovi, Janu Trefulkovi), druhá kníŽkabyla vydána podruhé_ roku l96l v přepracovanórnvydání.A s osobou Fučftovou se Kundera vyrovnává ještěve vnitřním nronologuhlavníhohrdiny svého
prvního románu Žert (pokračujmev citování Poznámky au.|ora:,'...veškerápoezie (...)
i s tím,co je v nímožnázajímavého.
ale co osiirtněpřcšlo.iakoinotivlcký materiál dcl mých
románů...).
Jestližez Posledníhomáje přecházído Kunderovy prózy postavaFučíkova,pak z patrně
nejlepšíanejsilnějšíbásnické
knížkyMonology(1. vydání1951'2. vydání1964'3. vydání
19ó5) budou to celéíetézcenrotivické,řada . v básni jen lehce nahozcných - fabulačních
linií. Ovšem:v poezii je milostný vztah brán ještěpřílišváŽně. aby se stával pouhou hrou.
A když už i hrou, tedy nejspíšetragédií(třebasženěkdy ban'otiskovou), na rozdíl od
tragikomických Smčšnýchlásek' Katarze se čtenářidoposud nezapovídá-..
Monology? Řeč můŽebýt takéo intimníchdramatech,tcdy o diaiozÍch.Se subjektem
mlčícímsice, ale přítonrným(alespoňr'e věclor'rídruhého,alespořrv paměti - v paměti řeči).
Dialozích, v nichŽ se reagujena odstínya nuancetohotomlčení('''''Jak mám tě chtít,/ když
stále jenom mlčíšbezcitně' / Nedotýkej se [lne, nechoi těl / Kdybys aspoňjediné slůvko
řekl! i Kdybys řek1aspoňjednu siadkou Iež|.
/Povězl' Uvěřím ti ! Všcmu podřídímse!..),jímž
se odpovídá.Mlčícídruhý hlas...Ale bez něj.?,,Ale ty se mnou nebudešnikdy spát. l MuŽ
nerad usínávedle Ženy.ke kterénecítílásku. / Co děiat./ Neumím bez tebe žít.,,
Explicite vyplývá na povrch ciialogičnost
toliko sporadicky:tehdy,promiouvají-lik sobě
v básni lyrické subjekty dva (např. v básni Všechnoje prozrazeno,jsou spolu naposled).
Latentněje její dialektická dvo.ipólnostpřítomnavŽdy - téŽv Kuncierouumně vys|oveném
paradoxu erotiky: ',Nemohu s tebou Žít'l ]sl příiiškrásná...Dialog s sebou ovšem vedou
(zpravidiatéhoŽ,nejen
mnohdy i dva zdánlivě si. vc svých prorniuvách- protliehlésuLl"1ekty
aZhasni' Dialog ize jemnějšínr
mluvnickéhorodu)' např.v souse<lních
básníchNeclr rozžtltcl
uchem zaslechnouttéŽve vnitřnímmonologu dvou iyrických'subjektů(RůŽe)'nebo když
je stylizován do podoby liciovépísně(A tehdypoti(aloJanatjěvčátkoaiáza\a se lro'..).\'edle
ciiaiogičnosti(teciy:až do .jevovélio)je
tétolatentní,jen občasse tra porzrchprojevu"iící
o dějíchvně
monologičnostMonologůnarušovánatakévstupy vypravěčovými'rcl'crujícírni
(Past,
i uvnitř subjektů
Voják Urban).
Kundera jistěŽe neníPlatón, filozofickéhloubky se dobírázřídkakdy:,'Kampak by utekl,
/ kdo prchá útěku?/ Kteýma nohama/ utécivlastním/ nohám?..- Mánre do.iem,Že autoro.
bodech
vou snahounenípředivem básně vyslovit ceiou tíhumezilldskéhovztahuv r-rzlových
existence,ale Že se snaŽíh]edatmateriál pro působivéun-rěleckóOi.namenty(RůŽe)'Práce
s jazykem (,,Touživou,živou, tklivou růži,i překrásnou růŽipod vodou / a pr.ocelý svět
ztracenou...)nenalézáociezvuv zapojeníobdobnýchpasáŽídc oeikovéstrukturybásně'
Naznačilijsme již poněkud, žev tétosbírceautot usiiujc vytěsnit politiku mezi řádky, ba
za ně (od vydání k vydáníusilovněji)' Vzrůstá intimita veršů,násobenázdánlivým vyvázáním lyrických subjektůze vztahůspcllečenských.
Cesta od kolektivu k jedinci (započatá
Člověkem zahradou širou)zctráse dovršena.Jedinec zde stojímimo ko|ektiv'maximálně si
je ještě vědom vazeb-vztahůk obdobně postiženýmjedincům;dech předchozíchkníŽek
. Sem Zavanejen slabě: ,'Aé
- s jejich kvazipolitickýnri frázemi, mytologémy-ideoiogémy
půjdešdo dálek, kde bolest neboií,/ aépůjdešdo svétěžkédennípráce....,
,,Že prý jsi od praporu zběhl l Že vše,cos dělal, myslel' řek / byly jen řeky přetvrířek!

I Kďyž pro stranu jsi zdr
nadšenýažhavý,l Žepý
kturální verše(datované
l
básni) vzýval Stalina, a
o velikém spánku.'.
Návaznost na předchoz
dne / kopce nad Svratkou
(,.Smí mne o
rost|inném
šlým sbírkámdocházík u
i těch poplatnýchdobové
Vznikla tak kniha, za
k jejímu dalšímuvy ďáv ál
Vrátímse znovu k cito
z cyklu Směšnélásky'..
cizí vzory' NuŽe./
UŽ mélickým patosem
v místech,kde se subjekt
Fikara. (Byltě tento redz
Tento pocit ve mně sílípi
poetizuje věk těsněpředc
Kunderův peripetie času
citově vypjatých- pasáŽ
miluji' / protoŽe métělo
jehňátkoještě"
Pásla se n
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l Když pro stranujsi zdraví dal,lŽes tím jen zmrístchtěl bdělost strany! lKďyžjsi byl
nadšenýa Žhavý,/ Že pý ses tímjen vysmíval!..- Jest otázkou' mělli na podobně konjunkturální verše(datovanérokem 1956) právo ten, kdo ještěroku 1953 (řebas i jen v jediné
básni) vzýval Sta|ina, a byé by tuto konjunkturu projevil v jediném opusu' Monologu
o ve|ikémspánku...
Návaznost na předchozí tvorbu nalezli bychom ještěv motivech návratůk domovu (,,Toho
dne / kopce nad Svratkou/ byly modřejšínežjindy..)nebo v častose zde objevujícímmotivu
rost|inném(''Smrt mne obejme l v jasmínu,1enžkvete / na konci zahraďy.,,).oproti předešlým sbírkámdocházík uvolněnírytmickéosnovy,ubývá místsémantickyvyprázdněných,
i těch poplatnýchdobovémukulturněpolitickémuúzuvíceneŽ snazeo skutečné
umění.
Vznikla tak kniha, za niŽ se její autor rozhďně nemusístydět' Přesto nedává souhlas
k jejímu dalšímuvydávání.Proč?
(...) pokládám i tři povídky
Vrátím se znovu k citovanéPoznámce autora: ,,Za nezdaÍené
z cyklu Směšnélásky'..Jednou z nich byla i Já, truchlivý Bůh. Neboéz níby|y přílišcítit
cizí vzory. Nuže.]
UŽ mélickým patosem některýchmíst první Kunderova básnická sbírkapřipomene mi
v místech,kde se subjektautorovýchveršůnavracídomův zimnímčase,SamotínLadislava
Fikara. (Byltě tento redaktorem nakladatelství,které Milanu Kunderovi knížku vydalo.)
Tento pocit ve mně sílípři četběMonologů.Tam ovšem,kde Fikar svou kongeniá|nÍpoezíí
poetizuje věk těsněpředcházejícívěku dospělosti,zachycuje- věcněji a ménězdobně - verš
- neboévíce
Kunderův peripetie časunazráléhc,aby nám dal ve svých sentimentálnějších
citově vypjatých - pasáŽíchvzpomenoutna výšezmíněnouinspiraci (,,Nechcitě' protožetě
miluji, /protoŽemétělo/ je stádoovcídivokých,jež nikdo neuhlídá!..-Fikar:,,Bylajsem
jehňátko ještě.Pásla se na všeml aŽas|a,,,)i na společné
vzory (,]á se ti umenším!Chceš?
Budu jen děvčátko,jako pejsek, budu malá.''.,).K těm,jež v doslovu Básnft ze Samotína
k loňskémuspolečnému
vydání Fikarových děl Samotína Kámen na hrob cituje J. Brabec
(Sova, Ri|ke, orten' Pasternak)bych přidal ještěWolkra a mladéhoSeiferta.A takéŠrámka
a Tomana; Tomana pak u Kundery ještěvícenežu Fikara.
U Milana Kundery najdeme motýlí pel, Kídlo motýla' chmýff pampelišky'modravou
výšku,srdce-kaštan;
A báseň První variace
který puká, strnulékořeny do tebe zapuštěné...
na smrt, v nížby se zpovídala ta, která tak, Že|,učinila už ve Fikarově Dívce, právě kdyby
tak už neučini|av tétobásni . elegii. A najdemetu i oddíl Malý slovnft naučný,zatímco
u Fikara: Na malou flétnu.
,,Chtěla bych odtud odejít' / Někam, kde nejsou krásné ženyl a duchaplní muži, chtěla
bych někam, / kde jsou jen obyčejní|idé!/ Pojď. Budou tam pendlovky a stůl/ a na něm
suky velikéjak oči věrnéhopsa. / Staý muž naleje nám mléko do dvou hrnků/ a tichý,
-Zdánlivý příklonod dobovýchmýtůkpoetizaci všedního
smírnýhovor všemčelaověnčí...
dne je sbučasně- důrazemna ono uzlovév něm - odklonem.'.Kunderova pcezie v Monolozíchmá se tedy k tvorběbásníkůtzv. generaceKvětnajako básně Fikarovy k tvorběautorů
ze Skupiny 42 (taképříběhy'ale jiné,v jiném prostředía o jiných osudech).
Byla tu řeč i o Jaroslavu Seifertovi. Inspiraci jeho tvorbou našli bychom u Kundery
v motivech domova z prvnísbírky(sou-li spjaty s motivy rostlinnými),motiv putovánípo
Praze (u Kundery Fučfta s BÓhmem) je nám dobře znám z protektorátnítvorby Jaroslava
Seiferta (Světlem oděná, Kamenný most) . tamníerotická intimizace prostředíje ovšem
ústrojnějizapojenado celku, celkovéhosmyslu básně nežu Milana Kundery v Posledním
máji'
V Monolozích chybí Kunderovi metrická přísnosta přesnostSeifertova (se současným
citem pro intonaci, melodiku verše)'neznátéŽjeho zrímlky a zkratky. Baladickému pokusu
(Voják Urban) schází zasejuvenilní Seifertovo zaujetí(ze Samélásky) pro křiklavost tvorby
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pololidové' kdy odvaha k barvotiskuje skutečnouodvahou tvůrce:u Kundery zůsuívájen
patos, podporovanýseifertovskyrytmovanýmveršem:,,Na niti kaŽdý voják visí./ Držího
na níruce čísi.l Držího ruce jeho Ženy.l Když ho ty ruce upustí,/ tu voják vykřikne a padá
/ apadá dlouhou propastí...
smutně/ takjako v romá,,Jsoulásky přeukrutné,/ pak vzdychášdo dlaně./ A končívají
ně'.. Nač Seifertovi stačí- jak vyplývá z uvedenéhocitátu - čtyřveršovástrofa, k tomu
potřebujeMilan Kundera prostoru značněvíce:,,A cizíženunech si zdát. lB|áznivě začals
ji mít rád. / Nech si zdát pokoj v hotelu,/ v něm |ože'svoji nevěru,/ pak perón, rozmazaná
ústa,/ oči,jež vlaku nevěří'l a Život,co ti po ní zůstal/ jak dlouhá chodba bez dveÍí,|/ Tu
Ženu nech si sladce zdát l a neboj se, tojenom sad / vypráví ti divné zkazky. / Jen spi. Ty
nemusíšse báL / Jsi v náručímé širélásky'.. To|iko refrénje téměřtýž.U Seiferta v básni
Veršeo růžičteme:,,Ty tomu věříš?Nevím' snad! / A s touhle nadějíjdi spat...U Kundery
pak v básni Ukolébavka,kterouzpíváŽenasvémumuži:.,Krabičkukostek? ...Ano...Snad.../
Miláčku. nemluv. Musíšspát...;,,Dvojnásob./...
Sama? Ano... Snad.../ Miláčku, nemluv.
MusG spát...U Seiferta ,,dialogizovaný..refrél navozujedojem neurčitosti,možnostidvojího . dobrého i zlého - rozuz|enívztahu' Naděje zůstává'..U Kundery se první, tedy
variovaná, část refrénuvztahuje k předešlémutextu, druhá vyvolává pocit podlehlosti,
rezignace. Žena je si vědoma toho, co nechce zaslechnout.A muŽůvspánekjí poskytuje
naději. Žp takénezaslechne.Ještězbývá odpuštění,byévyplněnéskepsí,skepsí naplno
vítězícíažve Směšnýchláskách.
Milan Kundera měl zajistép|néprávo nedat svolení k vydávání knih, v nichž ještě
nepromluvi|hlasem skutečněsvým,Literárnívčdčnezbývá nežmu připomenouti' Žejejich
autor se přesto Zove Milan Kundera.
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Poezie o|dřicho Miku|óško
v období Kvělno
-r9s9)
(1955

druhépolovině padesátých let vydal oldřich Mikulášek čtyři básnickéknihy: Divoké
kačeny(1955)' Krajem tiíhneprašivec(1957)' ortely a milosti (1958)' První obrázky
(1959). Do okruhu Května nepatřil, ale měl k němu blízko, nebo spíšemladí k němu'
Konstatoval to i Milan Uhde v doslovu k výboru z Mikulráškaorchestr v korunách (1960):
,,...básnft - vždy na počátkupouti, jak si sám napsal - znovu a znovu začíná.% se dnes jeho
poezie ocitií v blízkémsousedstvísnah mladých a nejmladších,je jistě radostně zríkonité.
Je to nejkrásnějšíbod tvůrčídrríhy,jaký si jen m:ůže
zra|ý básnft přát...
Mikulášek' o generaci staršínežbásníci Května, prošelobdobným zaujetímpro ,,člověka
docela všedního,docela nenápadného,docela anonymního..(řečenos Jindřichem Chalupeckým) už o desetiletípřed Květnem, na rozhraní války a míru' Jeho koncepce byla paralelní
Skupině 42, ikdyž se ani členemtohoto sdruženínestal' Avšak s JosefeTnKainarem, Ivanem
Blatným, Jiffm Kolrířem a dalšímibásníky tétoskupiny, činnév |etech |942 až 1948, má
nemálo společného,předevšímnesporný vliv existencialistickéhochápání životaa lidského
usilování. Jako ,,poezie všedníhodne.,,chce i Mikulášek ',objevovat prostý, skutečnýdenní
život a jeho pravdu...
Vícekrát už konstatovala literární kritika (předevšímJan Petrmichl a Jiří opelík)' Že
Mikulášek je příkladem básníka-dialektika. Jeho dflo odkrývá strálénapětí a vyrovnávání
mezi záporem a kladem, životem a smrtí,smíchema slzami' Tráva figuruje jednou jako lože
prvních lásek' jindy jako porost na hrobě' Smrt, viděná jako ,,černám(lza., básníkova, ale
i jako krutá faraonka čimoudrý havran, dostává kromě tragickéhoposlání i kontrastní. její
tušeníprobouzí člověka z apatiea ukiížecenu života,který by neměl být bránjako zvyk, ďe
jako závral, Ne náhodoujedna z klíčovýchsbíreknese název za|oŽenýna konfrastu: ortely
a milosti' A právě na zá|ožcetétosbírky,vydané1958, čtemeMikuliáškovovyznání o poslánípoezie: ''Já bojuji proti cyničnosti,básnická práce v podstatěnenínic jinéhonežzápas
a obrana proti cynismu. Mám-li bojovat proti zlfu,musímje poznata pak vypodobnit ze své
vlastnízkušenosti,aby se o něm vědělo.'. Kdo nepoznal zlo, nemůžeo něm psát, ani čelit
mu, nemůžepsát vůbec dnešnípoezii, která ž1jeze střetání sil. Stejně tak, kdo nepoznal
pesimismus, nemůžepsát o skutečném
optimismu. optimismus nenínic jinéhonežradost
těžcevydobytá, to není radost jen tak hopsa-hejsa...Jako vzpouru proti netečnosti,proti
automatičnostiv člověkupíšusvébásně...
Mikulášek dokázal vlastnížali radostpromítnoutdo světa,představitje jako jev obecný,
týkajícíse všech. ,,Co platno člověku,/ že srdce chrání pevný hrudníkoš?..,čtemev básni
Chůze (v oddfle ortely). A tamtéžv básni Výčitky: ,,Láska je, když kráčíšdo neštěstí/ tak
jistě' jako jistě vržou boty'.. / láska je, kdyŽ ne|ze vypovědět... Když pouhým dechem
/ pouštěse v nás šffí'/ Když se chce nedýchat...
Ani oddílMilosti neníbez rozporůa pochyb.Najdeme tu sice svěžía vděčnouoslavujara
V'
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- bríseňJarní bubnování se závěrečnýmiverši:,Jediné měl jsem přání: aéstále zní mi / ono
bubnování/ a jaro nemíjímne / nikdy!.., ale štěstíi neštěstízůstávásložitým způsobem
propletenoa podmíněno,i do milostnéhocitu proniká skepse(Všechnopomine / a všechno
obolí - / i lidskécity vroucí/ ..' tak jako pomine / zpěv lásky, krásy...- báseň Labutě). Také
závěrečnábáseň Co člověkmá nevyhnese připomenutípomíjivostiživota,ale nad steskem
a zklamáním vítězÍv závěrečnésloce sepětís druhými lidmi a chvála bytí:
Co člověkmá? Jen osud snad
s osudem světa sepjatý.
A navždytakje s lidmispjat
pažíi hlavou, srdcem' rty,
každýmsvým dechem,ba i snem,
vším,co je v něm, co člověkmá,
vášnivýmcelým Životem,
žesejak růžečervenátím sadem rozvoněn a vzňat!
MikuláškůvoptimismusznamenáradosttěŽcevydobytou,a snadprávě proto opravdovou
a strhující.Jistě právem jej ocenil Jan Petrmichl: ,,Myslím,že málokdo v současné
české
lyrice dovedejako Mikulášek vzdávat takovouchválu životu,jeho šéávám,
tvanjm,barvám,
požárůmjeho lásek, sladkostijeho chutnání.Mikuláškova poezie těchto poloh je v plném
slova smyslu dionýská, pohansky opojená a opojující.Tlukou v ní bubínkykrve, uvolňuje
z objetí úzkých límečkůškrobenosti a konvence, obnažuje teplo pleti, osvobozuje ruce
a nohy pro pohyb, smývá ze smyslůprach, avšaktakéví azná. Je modemí a současnátím,
jak překonává skepsi soudobéciv||izace,jÍŽbyla sama raněna...
A jakou poetiku si Mikulášek pro rozporný obraz světa a člověka v něm vytvořil?
Předevšímpracuje s určitými obrazovými kategoriemi, s pojmy, které procházejíjeho
tvorbou a vracejíse znovu a Znovu. K nim patří kren puls, havran, |abué- a především
tráva. Tajako obraz houževnatosti,nezdolnostiobjevuje se užv názvu sbírky zroku 1942
(Tráva se raduje) - báseň Tráva stojí v čelesbírky Divoké kačeny,t závěr básně ortel (ze
sbírkyortely a milosti) zní:,iIa nejsmutnější
tráva / šumína hrobech...
Druhým výrazným rysem Mikuláškovy poetiky je dějovost,jeho lyrika se neobejdebez
procesu' konfliktu, toku. V jeho poezii sehrává význačnouroli s|oveso,vyjadřujícívnitřní
napětí'odmítráprostý S|edobrazů,výčty,mechanickéřazeníjevů. Mezi charakteristické
znaky Mikuláškovy poezie patří i vloženéparafráze lidových písní- např. v citovanéuž
básni Tráva čtemedvě kurzívouvysázenévariantyna lidový popěvek. Ách, žaloděvče,žalo
trávu a Ej, u Hradišťa na tróvníčku,
Jiří opelft (ve sborníkuJak čístpoezii) charakterizujeMikuláškovu tvorbu jako poezii
point a vztahů- a upozornil takéna roli, jakou v ní hraje pomlčka,nejdůležitější
větné
znaménko,č|enící
báseň na dvě základníčásti.
Ale dovedně vyuŽívábásnft i paradoxua aforismu - připomeňme alespoňproslulý verš:
''Má jediná! A jako kaŽdá jiná! Má každá!..Tenuž ovšempocházíze sbírkyPrvní obrrízky
(i959)' kteráje ve znameníhutnosti,miniatury,vystiženínálad, prchavýchpocitůi zamyšlení nad životem.
Typická je však pro většinuMikuláškovy tvorby zá|lba v rozsáhlých větných celcích.
Např. báseň Slavnost z ortelů a milostí má 41 veršů- a všechnyzaplňuje.iedinésouvětí.
Jako spojujícíhoprvku je občasvyužitoopakováníslov na začátkuveršů(anafory),např' ve
Slavnosti se desetkrát opakuje spojka když, v Prních obrázcích zase spojka než.
Je čask shrnutí:Většinou se za první výrazný vrchol Mikuláškovy tvorby považujesbírka
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Pulsy z roku 1946. Z období, v němž vycháze| časopis Květen, vyzdvihují se po právu
jednak Divoké kačeny,jednak ortely a milosti jako trvale platnéstupně básníkova vývoje.
Mikulášek se tehdy blížil padesátinám, jeho kvality byly obecně uznávány, i když občas
zazně|y na jeho adresu výtky subjektivismu či individualismu. V tétoetapě dozrál k osobitosti. Zůstal obdivovatelem poezie Halasovy a Holanovy, šel však svou, neprošlapanou
cestou azařadit.semezi špičkové
tvůrcenašílyriky.Básníci sdruženíkolemčasopisu
Květen
mu vděčíza nejedenimpuls k aktuálnostia nekonvenčnosti
lyrickéhovyjádření.
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Ztrocenéo obnovovonécesty
v fuorběFrontiško
Lozeckého
pásnická tvorba FrantiškaLazeckého (narozen 18. 8. 1905 v Tísku u opavy, zemřel
-16.|l.1984
v Praze) byla v letech,k nimž se vztahujevětšinapříspěvkůna této
konferenci, stáleještě odstrčenaa o básníkovi samémtehdy jako by se nevědělo. ostatně
nebyl v čtyřicetiletétotalitníopuštěnostia duchovnítrýzni sám, mnozíjemu blízcíplatili
ještěkrvavějšídaň. Jeho dflo neníjakocelek ještězhodnocenoa neníto ani možné,protože
značnáčástjehoveršovanýcha prozaických pracídosutl nebyla vydána tiskem. Nejobsáh.
lejšíanalýzajeho tvorby zmezivá|ečnéhoobdobí a prvních dvou poválečných let pochází
od Vladimíra Stupky v doslovu k LazeckéhosbírceBratr svět (1947)' menšístudieje pak
od JaromíraHořce, rovněž z doslovu, a to k dvěma Lazeckého tozměrnějšímbásnímVečeře
u kata a Noční prochiízka s Falstaffem, vydaným v jednom svazečku v Mnichově v roce
l988' obě statěpřijímajíjeho odkaz dost bez výhrad.
Lazeckého básnickédílo, beremeJi je v úvahuv úplnosti,tedy i sbírky veršůa prózy
dosud nevydané,je značněrozsáhlé- informoval o tom před třemi |etyJiří Urbanec,jenŽ se
- a bude je třeba náležitězhodnotit.'
probíraljeho rukopisnou pozůstalostí
jeho
je
V
tvorbě
možno vymezit určitéčasovémezníky, ale ne snad podle nějakého
časovéhovyzrávání, protoŽe duchovní poloha básnftova má svůj zák|ad v pevnénáboženské víře a zde nebylo co měnit. Druhá světová válka znamená i pro něho jistý posun
v tematickémobzoru jeho lyriky - aŽ do posledníchválečnýchlet to byl převáŽně básnft
hymnických veršů., v poválečnýchveršíchse objevujítémataobecnějšího
charakteru,jsou
blížekaždodennosti,alejeho veršenikdy nejsoubez duchovníhoprolnutí.Někdy se u něho
také mluví o období pohádkové tvorby pro děti, ale ta jen z novze přerušuječtyřicetileté
obdobímlčení:Lazecký,jakojiníbásnícináboženské
a duchovníražby'nemohl d|ouhodobě
jara. Ani
publikovat, kromě krátkéhoob<lobídvoulet, kdy ještědoznívalyohlasy praŽského
zde se nechcemepodrobně zabývattvorbouLazeckého,nýbržzastavitse u několika sbírek,
vytyčujících
milnfty jeho tvůrčích
cest.
V první sbírceKrutá chemie (l930) naleznemeurčitéspojitostis rodokmenemotokara
Březiny, ale je to patrnějšívíce v širokémveršovémrozměru' UŽ název sbírky napovídá' Že
básník'zasaŽentvrdostítohotosvěta,se chce dobratke Světlu, cožve světěchaosu,do něhož
spěje strílerychlejšímikroky jeho doba, nenínikteraklehké.V Kečovitě tvrdémverši,jenž
má většinou nepravidelný rytmus, ztrácí častorým svoji estetickou funkci a takéasonance,
která zde nenířídká,je nezvučnáa nepůsobivá.V Křížích(l934) se sice ozve březinovská
motivace bolesti a lásky, ale hymny Lazeckéhomajíjeho vlastnísílui vroucnostdftů'jimiž
oďavuje Boha, jenž posflá sem člověku svéhoAnděla lásky, aby jej vytrhl i ze chřtánu
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ČasopisSlezskéhomuzea, řada B, 39, l 990, č.l , str. ó0n

Satana. Z,de poprvéstavípt
aby velebil Boha, ,,byézem
nemá tak širokýrozměr a te
o dalšísbírceveršůodění
vzdát poctu postavám čes
a spojit se s nimi v oslavný
od složitých'ažnepřehl
l išídvacetistrofickáskladb
vytvořených našimibásní
strofy v podstatěstrofický l
zpěvu Máchova Máje roz
uvrženého
vinou a hříchen
hrdinu mukami, kteými se
svým nezkrotnýma marniv
v ničem nezadají s barokr
Hrdina, drcen přízrakem si
Životem se s pláčemkaje
/ domove' tvůj sladký klín
marnotratnýsyn...Přivolávl
zachraňuje erbenovsky spál
Žehnávala/ matka,kdyŽ mI
ho, ani v nestvůmýchobraz
asociace s Poeovým Havral
prvníhotvůrčího
obdobísk
K Vězni přidružil autor
sk|ádáním Životopis protc
v člověku'jenž ve snu by| r
a všehozla; v druhévyslo
v třetí,selankovité,je díku
Autor se nesnadno zbav
a rétoričnost'
Jimijsou zčá
rekviem, 1944)'a ještěpoz
prázdná, např. v poéměo i
koncem padesátýchIet).
Dva roky po válce vychá
ných let pod názvem Bratr
meditativní,básnft se v ní;
jizba, teplo domova, pokos
doznívá v nich i tragickánc
by se autorovi reflexe vnu
je v n
obrazu. Rétoričnost
Lazecký zde naznačil, Že v
kam směřovala zakrátko pc
V předválečnémobdobí
a Vladďi, 1938).I v nich j
a takéosudy dějin svéhoná
světcůnejsou nějakou mrtv
tvím, a Že stojíu každoden
v noých pokoleních,Že pri
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jemužnezbude nic, než
Satana'7Áe popwéstavíproti andělu Satana,,,andělaobludného..,
aby velebil Boha, ,,byézemi bičovalanevzýva|nic nežmuku...Veršmá pravidelnýrytrnus,
nemá tak široký rozměr a takéestetická funkce rýmu se dostává do popředí.To nelze říci už
o dalšísbírce veršůodění královské (1937)' v nížpřfliš přetíženýmpatosem básnft chtěl
vzdát poctu postavám českýchsvětců,kteří vytvářeli duchovní harmonii českýchdějin,
a spojit se s nimi v oslavných hymnických zpěvech na českouzem.
od složitých,až nepřehledněhymnicky vystavěnýchveršůposlednísbírky se podstatně
lišídvacetistrofickáskladbaVězeň, vydaná v roce 1940,řadícíse jako dozněník řadě sbírek
,!'azecký
vytvořených našimi básníky v roce máchovského výročí,
si zde vza| za zák|ad
strofy v podstatě strofický útvarPoeova Havrana (bez refrénu)a formou parafráze druhého
zpěvu Máchova Máje rozvíjí monolog vězně' člověka zapuzeného,v pojetí básnftově
uvrženého
vinou a hříchemaž na pokraj propasti.Autor nechává projítsvéhoopuštěného
hrdinu mukami, kterými se trápíi Máchův hrdina,ale Lazeckéhovězeň ví, žesi všezavini|
svým nezkrotnýma marnivým životem.Zjevuje se mu ďábel jako plaz a v obrazech,jež si
v ničem nezadajís barokní představivostívýtvarných tvůrců,mu ukazuje, co jej čeká.
Hrdina, drcen přízrakem satana, úzkostným hlasem naplněným lítostínad promaměným
životem se s pláčem kaje: ,ý nic jsem proměnil tvé věno, / opustit mně přisouzeno,
/ domove, tvůj sladký klín, / nadarmo tvé harfy znějí,lhoři vstříc a beznaději / jde tvůj
marnotratnýsyn...Přivolává shůryslaboulinkýpaprsekmilosti Světla a v posledníchvfli se
jímžmne
zachraňujeerbenovsky spásnoumyšlenkouze závěru Svatebníchkošil:,,křížem,
Žehnáva|a/ matka, kdyžmne koléba|a/ v klínědětstvínevinném...
Není zde nic přetaženého, ani v nestvůmýchobrazech rozevírající
se geheny,veršjeplynulý,rým neotřelý.Jistěže
asociaces Poeovým Havranem nenínáhodná,a|enenízdenic otrockého'jetozLazeckého
prvníhotvůrčího
obdobísk]adbazanechávající
nejhlubšídojem.
K Vězni přidružil autor tři básně (Tři noci), k nimž se zřejmě inspiroval staroruslcým
jde o zrozenÍ pýchy
sk|ádáním Životopis protopopa Avvakuma. V první, nejšéastnější,
v člověku'jenž ve snu byl uštknuthadem - opět satanem- a ten vlil do něho počátekpýchy
a všehozla; v druhévyslovuje člověkprosbu, aby mu Bůh odňal vše' načon byl pyšný;
v třetí,selankovité,je díkuvzdáníaŽ přílišbezstarostněpojaté.
Autor se nesnadno zbavoval hymnické šffe,která s sebou někdy přinríšelapopisnost
a rétoričnost.
Jimi jsou zčástipoznamenánydelšípláče
nad ďchodem blízkýchpřátel (Malé
rekviem, 1944)' a ještěpozději se občasnajdouv jeho poezii místaverbalistní,významově
prázdná, např. v poéměo životěAntonína Dvořiíka (Má paní hudba, 1970; napsána byla
koncem padesátýchlet).
Dva roky po válce vychází Lazeckého sbírka brísníz doby okupace i z prvních poválečných let pod názvem Bratr svět (|947). NenÍto poezie velkých zítřků,ani ne vždy poezie
meditativní,básnft se v nípř|kláník životua věcem všedníchdnů,okouzlujeho dítě,selská
jizba, teplo domova, pokosenépole, ale v několika básníchsi uvědomujemoc a sflu slova,
doznívá v nich i tragická nota válečnýchlet. Jsou to v mnoha případechverše,v nichžjako
by se autorovi reflexe vnucovala a promítalase do suchosti výrazu a někdy i násilného
obrazu' Rétoričnostje v nich sice zkrocena, ale jeho verš víc promlouvá, ménězpívá'
Lazecký zde naznačil,ževjeho poezii nastávájistý posun,a|e ženebudesměřovatjinam,
kam směřovala zakrátko poezie mnohých poúnoróvýchtrubadúrů.
V předválečnémobdobí vydal Lazecký i dvě menšíknihy esejů(ho mou zemi, 1936
a Vladďi' 1938). I v nich je vášnivýmhlasatelemkřeséanského
pohledu na životjedince
a takéosudy dějin svéhonároda viděl z tohoto zornéhoúhlu.Byl si vědom toho, žepostavy
světcůnejsou nějakou mrtvou zá|ežitostÍ
mrtvélitery učebnica knih, nýbržžiým svědectvím, a žestojíu každodenněse rodícískutečnosti,a má-li se niírodsvobodně rozvíjet a růst
v nových poko|eních,Že právě oni mu ukazují nejspolehlivějšícestu. Viděl v blížícíse pýše
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hitlerismu smrtelnénebezpečípro národ a vyřkl břitký odsudek tétopýchy v krátkém eseji
o slovu,,nikdy..(soukomý tisk Nikdy, |939),Lazecký nebyl typem umělce, který by psal
lehkou hravou poezii nebo povídky pro rozptýlení čtenářů.Pokud se povídka u něho
objevila, vždy obsahovala hlubšímyšlenku' Takových je několik povídek, kterév sobě
skrývají např. symbolické sepětí s rodným krajem, s nímž se básník ve chvílích jeho
bolestnéhoodtrženíod mateřskéZemě v rccc, 1938 cítÍzv|áštúzce spjat, nebo do nichž
vepisuje své vize úzkostiz možnéhozaÍracení,
ale i naději vykoupení(Studna v selském
1939).
dvoře'
Po únoru|948Lazecký, jako mnoho jiných' nesměl publikovat.V článcíchz posledních
let se uvádí, že Lazecký v té době psal pohádky pro děti. Ani zde však nebyla situace
s publikováním tak jednoduchá,jak by se zdálo. Usilovali jsme tehdy,aby alespoň mohl
převyprávět něco z folklórních sběrů,kteréjsme shromaŽďovali při výzkumech ústní
slovesnosti ve slezskéoblasti. Příležitostse naskytla v roce l960 při 40. výročípřipojení
Hlučínskak našírepublice. Nakladatelská eenzura Státníhonakladatelstvídětskéknihy
bohuželvšak nechtěla připustit, aby Lazecký texty pohádek převyprávěl: vyhlédli si pro ten
účelvšem přijatelnéhoViléma Závadu, Teprve když on práci odmítl, byla nakonec Lazeckémusvěřena.Bohužel lyla to jen jediná menšíknížka,kteroumohl autor připravit k tisku
(Kaliny a maliny, 1960)'" K pohádkám se opět mohl vrátit aŽ po roce 19ó8, kdy se na chvíli
vydavatelská situace stala lehčí.Lazecký tehdy v ostravskémkrajskémnakladatelstvívydal
postupně čtyři knihy slezských pohádek a pověstí(Kvítko ze skleněnéhory' 1972;je to
rozšířenáreedice Kalin a malin; Černáprincezna a ptáček-konypáček,
1975; Sedm Janků
a drak Sedmihlavec, |917.' Dukátová stařenka' 1983; doplňuje je knížkapřebásněného
veršovaného
folklóru lvíalinovýchodníček'l979).
V jeho pohádkách se projevujedynamika vyprávěnéhoslova pohádkářůjinak neŽ přímo
zjejich úst,baje v básníkověpodáníažpřílišpřetažena.
Lazecký v nich vytvoňl živoučetbu
ve spisovnémjazyku s přiměřeným užitímnářečníholexika. takéjeho větaje Živě dynamická, básník měl rodné nářečív krvi. Bohužel často- ve Snaze vytvořit si svůj vlastní
pohádkový styl - uŽívá,s výjimkou prvního svazku (Kaliny a maliny), určitýchslovních
a větných stereotypů,kterése tak stávajínudným klišé.Zde se nedá mluvit o zdařilém
estetickémzáměru,j ak je tomu při opakovánícelých pasážív tzv. ornamentálnímpohádkovém sty|u, který znárne napÍ.z ruských lidových pohádek: jejich častývýskyt vyznívá
u Lazeckéhojako banalita (spojenítypu ,,divtese nedivte,..,,princsem, princ tam,..,,mělneměl..,'jak by ne.. aj., rovněžnadbytečné
uŽívánízájmena ten).Tato vyjeŽděnáklišése
pak dostávají- spíšpodvědoměnežvědomě . do veršůvydávanýchkrajovými básnftovými
přátelijako drobnétisky' Přesto ale objemnésvazky Lazeckého převyprávěných slezských
pohádekjsou monumentálnímdílemv současné
dětskéliteratuře'
V krátkémobdobíuvolněnípo roce 1968 vydal Lazecký kromě uvedenépoémyo Antonínu Dvořiíkovi dvě sbírkypoezie, v nichž shrnul veršenapsanév posledníchletech. obě
vyšly roku 1971 (Hledání klíčů'Jenom vzlyk temnot).Jsou to veršezra|éhobásníka,jenŽ
se dívá zpět na svůjživot,účtujes tím, co časa kutá létaodnesla' Reflexivní veršejsou
blíŽe konkétnosti a mají také většíváhu, nejsou patetické,je v nich výstraha,varující
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Na tomto místěje třeba připomenoutvelkorysostV' Zátvady, jenŽmi napsal,žeon zpracovávatpohádky nebude
a žeby chtěl, aby uŽ konečněmohl FrantišekLazecký publikovat.

člověka současnostipřed
osobě - tak zvláštěv pos|
do pravidelnějšíhorytmu
cítíme,že básníkby radě
Uvolněnější verš má r
rozpíná a z hloubky my
dlouhý' jak tomu bylo v
k tomu typu básníků,u
zakotvení v obecně lidsk
dovede autor vytěŽit sou
mu podařilo ve zkatce .
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jeho h|asučastok nám promlouvá v druhé
člověkasoučasnostipřed nebezpečím,
na|éhavost
osobě - tak zvláštěv poslednímoddíluHledáníklíčů.
Prorocký a varovnýtónje sice spoután
do pravidelnějšíhorytmu verše- rým je i zde slabšístránkou autorovy veršovéstavby -, ale
cítíme,že básníkby raději promlouval volnějšímslovem.
Uvolněnějšíverš má druhá sbírka'Ve volném verši se obraznost Lazeckého snadněji
rozpíná a z hloubky myšlenky pak vyrustá delšíveršový útvar,nikdy však už není tak
dlouhý' jak tomu bylo v rozměrných hymnech prvních básnických sbírek.Lazecký patÍí
k tomu typu básnftů,u nichžje síla myšlenky povýšenanad meditaci, a ta má vždy své
zakotvenív obecně lidských principech a i tyjsou závis|éna Božílásce. Zjejí nekonečnosti
dovede autor vytěžitsoucit třeba i pro Jidášovuzradu (Jidáš).Málokde jako v tétobásni Se
mu podařilo ve zkratce obsáhnout velké téma zrady, zKamání, ubohosti a soucitu' Nebo
zdánlivě strohétéma,jakým je snaha přemoci bolest v lidském srdci, kde básník v řadě
obrazůuž už vidí marnost svéhopočínání:
'jedl jsem oheň, měl jsem zuby ještěčernější,
i jedl jsem tmu, a hlad ve mně jen hořel /...spolkl jsem bolest - náhle vybuchl plamínek
naděje' / který nasytil všechnyprostory ve mně.. (Měl jsem hlad)' A opět je v tétosbírce
jsme tvořili my
posledníbáseňjako závěénašídobě(Veselá společnost):
Veselou společnost
jednoty
již
všichni, obec, národ, Evropa. Myšlenku
vyslovil
básník ve svých esejích
jednoty ve středověku.7, e jipřirovnává
a spojovalji vždys jednotícímyšlenkou
křeséanské
ke katedrále,v nížani jediná cihla neníut|ačena,
nebo dokonce oloupenao svou krásu, kdyŽ
zůstanetím, čímje. Alegoricky nán tuto jednotu představujejako velký zpívajícísbor,
v němžvšechnyhlasy, i kdyŽ se někdy přely a hádaly, byly v harmonickéjednotěanavzájem se podpíraly.Najednouse všakněkomu zachtělozpívatdvěma hlasy,cožšlojenom tak,
žeoloupi| sousedaojeho vlastníhlas: a tu zača|apře,blýskl nůžazača|ase prolévatkrev...
Katedrála se bortila, ani dirigent na kůrunic nespravil.A básník končínaučením:,/, tak
kaŽdý z nás bloudí se svým kamenem, / s kamenem bývalékatedrály, / a marně hledá místo'
/ kde by mohla vzniknout nová katedrála..'.AŽji najdete,nezapomeňte,/ žeji budetestavět
na kostech mučedníků,
/ kterépovraždilabezstarostnáspolečnost'..
V sedmdesátýcha osmdesátýchletech nastáváopět v jeho básnickétvorbě dlouhéodmlčení,básnft nemůŽevydávat, ale to neznamená,Ženetvoří.Bohuželnemůžeme
si prozatím
udělat přehled o tom, co z veršů,kterétehdy napsď, má hodnotu pravépoezie a co je
napsáno už stárnoucímbásníkema co by|o pak příležitostněvydáváno amatérskýmikrajovými ochotnfty v drobnýchtiscích.\ětšinoujsou to veršerétorické,
nepřesvědčivěpatetické, v nichž se básnft opakuje - co všechnoa kolikrát nazývá obrazem tančícíděvuchy;
epiteta|íbezný,panenský,spanilý se objevujína každémkroku, užíváv nich i opakujících
se šablonovitě vytvářených sousloví-klišé'která si zvykl tak častopouŽívatve svých
pohádkách'
A přece tehdy občasvytryskla najednouz básníkovanitra báseň obdivuhodnésíly.Když
v prvnípolovině sedmdesátýchlet byla v Praze na Národnítříděv salónu prodejny Českos.
lovenskéhospisovateleuspořádánavýstavauměleckéfotografie amezi desítkamiportrétů
byla vystavenai fotografieFrantiškaLazeckého,autor výstavyměl básníkůvportrétodstranit; tato fotografie byla nakonec mezi ostatnímiponechána, avšak pod portrétemnesmělo
být uvedeno básníkovojméno.Lazeckého
tentonestoudnýzásah inspiroval k napsánídelší
básně Pláč fotografií - autor výstavy ji vydal jako fotografickou novoročenku-, jež je
mocnou vizí, v níŽjako by byla souzena celá pokolení.Je to jakýsi apokalyptický výsek
z fresky posledního soudu, odehrávajícíhose u břehůpodzemní řeky, která nemá začátku
ani konce a najejimŽ dně je vidět plno stříbrnýchmincí;zdá se,jako by byly raŽenyz vody,
ukazuje se však,žejsou to lidskétviíře,kterédo proudu řeky háae1ízástupy lidí, odevšadse
sem hrnoucích.Byly tam tváře z těch nejkrásnějších,
ale i nejšerednějších'
,,kterési drze
přivlastnily všechnol tváÍe,kterése bezstarostněnechaly oloupit o tu poslednívriísku...
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a jiní pak v pláči'
Všichni postávali na břehu v pláči,někteřív radostném,
druzív lítostném,
jenž byl 'jedinou kletbou a zlořečením...
Něktcří poznávali, žesvou tvář malovali ,,andělským křídlem,,,jiní,Že ji ''líčiliďáblovým pudrem..,nejvícvšakbylo těch, kteříji ',zkrášlovali a hyzdili obojí barvou...Marně se ty tváře skrývaly pod ,'černavouřeky.., magické
oko - symbo| věčnéhoSoudce - je znovu a znovu vyvolávalo z mrÍvých.A básník se ptá:
,'AŽ já hodímdo téčernéřeky svou tváÍ| jaký p|áčse potom zdvihne v mémsrdci?..Báseň
má vzdáleně dobový podtext,ale básníkdal ideji její nadčasovoup|atnost.
Událost s odstraněnímsvéhojména pod fotografiíalcgorizova| Lazecký ještějednou
a neméněúčinně,a to v povídce zarámovanédo kaÍkovskyIaděnéhoprostředía nazvané
Vrahova podobizna' Zde je vyslovena zajímavýmzpůsobemncstvůrnostcenzury pojícíse
s mstivým postojemhrdiny,jenž ztělesňujetotalitníškrceníjakéhoko|ivskutečněuměleckéhoprojevu. (Povídkazůstalav rukopise.)
Úzkost a obavy, které autora provázely po celou řadu oněch temných čtyřiceti let,
podnítilyLazeckéhok napsánídelšíbásněVečeřeu kata (vydánov Mnichově l985). Je to
opět protestproti obludnémusystémutotality.Autor v níhájísvobodu uměleckéhoprojevu
a polemizuje s katem o důsledcíchnásilnéhopotlačovánísvobody vůbec.Básníkje pozván
katovým spolustolovníkemFalstaffem ke katovi na večeři' Falstaff je m|uvčímtisíců
průměrnýchpochlebujícíchprospěchářů,kteff si ve stínupodobných katanůnaplňujísvé
břicho aje jim zcelajedno,jakou to vlastnětito katanévyznávajífilozofil - téFalstaff stejně
nerozumí.Zpočátkuto vlastně na dia|og nevyoadá,je to spíšněcojako estébáckývýslech.
Už vnějšívzhled kata,jak jej básník sugestivněv několika veršíchvykreslil' má podobu
,,zparchantěléhoanděla sraženéhoodněkud na zem... tedy satana. tak dobře známého
zLazeckéhoprvníchsbírck.Jcho pohrdáníbásníkya vychloubání'Žejehosckyra právě dnes
jimŽ není
popravilapět takových,,inte|ektuálních
zločinců...
skrývajív soběmoc násilníků,
radno odporovat.Toho si básníkjevědom a kat mu dává svou převahustá|edůraznějinajevo.
Teprve v závěru básněje ve dvou delšíchpasážíchvvslovenanap|no- škoda,žeažpříliš
didaktickýmtónern- pravdabásníkova,
i kdyŽseji snaŽíkatvyvrátitzdán|ivěpřesvědčivým
(,,coŽnevidíš,
usvědčením
kolik spisovate|ů
a básníků
si bezostyšně
oblékákatovukuklu.l..),
a básník odchází neporažen.třebažemu kat hrozí,Že se jeho bílá hlava objevíjednou pod
jeho mečem(,,sněhy na h|avě potěšujíi katůvmeč..),neboébásníkc.rapravda není bez
naděje (''sněhy na hlavě krajiny l to znamenábrzkéjaro..)'
Pokračovánímtohoto básnickéhoilia|oguje rovněždelšíbáseň Nočníprocházka s Falstaffem,v nížjde opět o obnaŽenía odsouzenímaterialistickéhoŽivotníhonázoru většiny
lidí' jimž komunistickýrežirnchtěl poŽivačnost
přisouditjako neodstranite|nou
etiketu.
Báseň všakje uŽjen rozrnělněnýmprodloužením
Večeřeu kata.
místo
František Lazecký je básník přemítavý,intelekt v jeho tvorbě má své dů|ežité
a někdy v úzkémsepětís obrazným viděním vytváří tak veršei krátképrozaickéformy
silnéhouměleckéhoúčinku,a to i tehdy,kdyŽ chce vyjádřit úzkosta bolest člověkaúpěji
cího pod drtivou tíhoutota|itníchvlád. Moirutrrýmdojmem působíjeho básnickévtze, a|e
i jeho povídky - ty zůsta|ydosud v rukopisech . majípečeé
týchžbásnických postupů.Aby
však bylo možnoudělat si podrobný obraz o tétotvorbě, bude třeba prozkoumat autorovu
literrírnípozůstalosta alespoňpodstatnévěci z ní vydat.

Čx

Sbo

36.
vvd

a Sl
Red
Sazl
Nák
199
NEI

ISE

)1,

)ls.Á
á:
)n
)u
1é

se

rf

to

/u
in
;ů
lé

rě
h.
)u
'lo

es
ní
o.
ls
m
'),
fi
?z
tl1y

u.
to
1y

ií.
.le
)y
ýu

ČnsopIsKvĚTEN A JEHo DoBA
Sborník materiálůz literárněvědnékonference
36. Bezručovyopavy (15.- l6.9.|993)
Vydal: Ústav pro českouliteraturu v Praze
a Slezská univerzita v opavě
Redaktor svazku: Bohumil Svozil
Sazba:Levap
Náklad 200 výtisků
1994

NEPRoDEJNÍnqrBnNÍrtsr

IS BN 8 0 8 5 8 7 9 - 0 5 - 0

c
(

t

T3e34

