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ematemletošníBezručovyopavy je problematika,kterou,jak jsem pochopil,je obtížné
přesněpojmenovat,i kdyžvšichnivíme,co je míněno.JednímzmoŽnýc|tpojmenování

onéentity je pojmenování populární |iteratura. Vedle něho se uvažovalo o jiných termínech
jako alternativních.Domnívám se proto, Že neni zbytečnévšimnout si' jaký moŽný obsah si vybaví ten, kdo slyšínebo čteodborný termínpopulrírníliteratura se zřetelem na českoua sloven.
skou kulturu po roce 1945.
Jako jazykovědec nemohu svou úvahuzačítjinak nežpřipomenutím, že slova mají jednak
význam, jednak referenci, a že běžný vzdě|aný občan,pokud není vystudovaný jazykovědec
nebo logik, rozdí| mezi významem a referencínevnímá' Vysvětlím proto, co je to význam a naproti tomu co je to reference. Např. slovo kočka má zák|adni význam,,domácí zvíře chovanék
chytánírnyší..avedle toho několik významůdalších,zoologicky je to pojmenováníjistéhorodu,
do něhožpatří kočka domácí, kočkadivoká a dalšídruhy, technicky je to zařízeni u jeřábu, slangově druh koŽešiny,metaforicky je to mladá dívka atd. _ to všejsou významy. Když ale někdo
jde do zoologické zahrady a vidí tam hezkézviÍe' např. pardála nebo medvěda, a před klecí řekne
,,tohleje pořádná kočka.._jde o referenci,nikoli o význam.V Žádnémslovníkučeštinyse totiž
na zák]adě tohoto výroku necbjeví, Že českéslovo kočka má význam ',pardál.. anebo Že např'
českéslovo hajzl na zák|aděvýroku,,ten Frantaje hajz|.,mávýznam,,občanČeskérepubliky
F.A., rodnéčís|o7706|73834...Příslušnývýrokje totižpevně vázán na situacipronesenívýroku
a na společnouzkušenostmluvčíhoi posluchače,která vede k porozuměnídanéhosdělenív této
situaci.
jsem připomněl proto, žedvojslovnéspojenípopulární liRozdíl mezivýznamem a ret.erencí
teraturamá více nežjeden význam a mimo to více nežjednu referenci. Začnu adjektivem popuiární. Význam tohoto přídavnéhojménaje dvojí a slovníky cizích slov obojí rozlišují.První
význam je,,vytvořenýnebo uzpůsobenýtak, aby tomu,co je populární,každýporozurněl...Tedy
přednáška,,přinapř.popuIárníhudbaje ,,napsanátak' aby ji co nejvíclidí pochopilo..,populrírní
pravená tak, aby byla přístupná i lidem bez odbornéhovzdě|áni,,,populární publikace ,,napsaná
tak, aby jikaŽdý mohl číst..apod. Vedle tohoto prvního významu má však adj. populrírníi význam jiný, totiŽ,,co se stalo oblíbeným..,,,cozaujalo..,a jeho antonymumnepopu|árnimižebýt
uŽito ve vzÍahuk {omuto významu ve dvojím pojetí:buď,,co nezaujalo' co se nestalo oblíbeným..,anebo ,,co nenípříjemné,nemluvív nášprospěch...Tento druhý význam antonymanepopuliírníje typický např. pro spojení nepopuliírnípolitika, nepopuliírníjednání, nepopulrírní
rozhodnutí- v těchto spojeních nemáme na mysli líbivost či nelíbivost formy,ale příznivost či
nepříznivostobsahu vzhledem k našimzájmůmnebo potřebi{m.Pochopitelně význam antonyma
niůŽezpětně ovlivnit význumvýchozího výrazu, o nějžje sémantickyantonymum opřeno, takŽe
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nemámena mysli skutečnost,
rozhodnuú,
činuneboo populiírním
např.hovoříme-lio populiírním
jak ovlivnily nás nebo
jak činneborozhodnutíbyly zamýšlenynebopřipraveny,ale skutečnost,
substantiva,s nímŽse
našeokolípo jejich vykonání.V někteých spojeníchvzhledemk sémantice
adjektivumpopulárnípojí,píicháziv úvahuvýlučnějentotoposlednípojetí- a naopakvjiných
spojeníchpíicházív úvahupojetídvojí'Typicky dvojípojetípřichazív úvahuu spojenípopulární
druhámoŽnost,,výklad
formou..,
chápáníje,,výkladpodanýsrozumitelnou
výklad.Jednamožnost
podanýs obsahempro nás příznivým,mluvícív nášprospěch...
toho,žei spojenípopulárníliteraturamá výŮvod o významua referencije potřebnýk ujasnění
(zdůrazňuji:
významy!,o referencích
budeřečdále)minimálnědva.Prvnívýznamje ''liteznamy
ji
porozuměl..,
tedy:instruktivní,srozumitelná,lehce pochopitelná,
raturapsaná tak, aby každý
která se stďa předměprůpravu'
Druhý významje ,,literatura,
u čtenářepředběžnou
nevyžadující
i náhodou
kterázauja|amožná
literatura,
anižo to autorusiloval..tedy
temzájmu mnohačtenářů,
prvním
příhodnou
V
významu
má
chvíli...
přišla
proto,že
z
nějakých
důvodů
ve
společensky
nebo
přívlastekpopuliírní
smysijednoznačně
kladný.V druhémvýznamutomutak bý'tnemusí,protože
v tomtovýznarnuje zpravidlamíněnodílonízkéuměleckéhodnoty,kterémohlo mnoho|idízaujmout.
jménapopuliírní
může
významupřídavného
A tímse dostávámeke skutečnosti,
Ženěkterému
odpovídatvíceruznýchreferencí.Jejich početsouvisíi s tím,žesrímtermínliteraturamá několik
žespojení
skutečnost'
významůa mnohoreferencí.Protoi výsledkemspojenís adj.populr{rníje
populiírní
odborníci,kteříspoluo populárníliliteraturamá referencíužtolik, Žedva literiírněvědní
teratuřehovoří,se takétřebanemusínavzájemdomluvit.Jakje tomus významya referencemisloprotoženiísteď zajimájen literaturave smyslu
va literatura?Připomenujen to nejpodstatnější,
tvorba..,ne např.literaturatechnická.Je nutnoodlišovatpřinejmenšimvýznam,,napsané
,,literrír.ní
texty,příp.zabývajísekriumělecké
texty..od významupůvodumetonymického
,,autoři,kteřípíší
literatura,kteroupíšílidé,'nakšeft..
tikou čipublicistikou...A mimo to existujei takovápopuliírní
dílo,cožje rozdílproti
neboz pohnutekdocelajiných nežtěch,aby odvedlisolidníumělecké
opravduhodnotné
uměleckéliteratuře renomovanýmspisovatelemse stává teprveten,kdo prokáza|,žeto umí.Ztoho plyne' žespojenípopulárníliteraturamá referenceminimiílnětři. Nebolr:
prohlásit,,tatopublikacepatřído popuminimálněo trojímdruhupublikacímůŽeme
kompetentně
lrírníliteratury...
Ta prvníreferencevycházíz prvníhovýznamuadj.populrírní'
tj. ,,vytvořenýsrozumitelněkažlitea z referencesubst.literatura,,množina
dému..,
uměleckýchděl...V tomtosmysluje populrírní
ratura něco, co můžemejednoznačněpochválit jako kvalitní a srozumitelné.Např. dobrá,
uměleckyhodnotnádetektivka.
Ta druháreferencevycházíz dr.uhého
významuadj.populrírni,tj. z významu,,kteý zauja|,,,
přičemž
literadílomohlozaujmouttaképroto,žešloo kýč.V tomtosmyslunemusíbýtpopulrírní
jednoznačně
pochválit.
turaprávějen to,co můžeme
A ta třetíreferencevychází
s tím,Ževýraz|iteratura
chápeme
z druhého
významuadj.populrírní
případěse zákonitěspojenípopulr{ršíře,tedyjako mnoŽinuděl nikoli jen uměleckých.V takovém
jako nadávce,tj. žetímtospojenímbudemeoznačovat
níliteraturarozumípředevším
i to, co se šikovně prodává, co jako uměnínapsánonebylo a zauja|oto někoho třebajen náhodou.Pokud
pak se spíše
distanliterárníhistorikrozumíspojenípopulrírní
literaturatímposlednímzpůsobem,
cujeod toho,aby o taliovéto,,literatuře..
něcořekl nebopsal.Mimochodem:je možnó,žetotochápánívedlo některétraďčníúčastníky
Bezručovýchopav k tomu,žese letosnezúčastnili.
poslední
označením
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tírntooznačenímpojmenování pro takové,,spisovatele..,kteří psaníbeietrie chápou jen jako způsob získáváni obživy bez uměleckých ambicí.Literiírníhistorie se takovými ,,tvůrci..nezabývá a
ani by se zabývat neměla.
KdyŽ tedy porovnáme všechnyreference, vidíme, žefuozinebezpeči,žezapouŽititéžeterminologie budeme mluvit každýo něčemjiném.
Protože v propozicích konference se uvádějíi synonyma,bylo by třeba zabývat se při lingvistickémrozboru i jimi. Podle méhonázoru jako niízorujazykovědce tyto termíny synonymy nejsou' Uvedu pro svétyrzeni skutečnosú'
kteréo tom svědčí.
Ncjprve k pojmeno.''áníbulvární |iteratura. Samo adj. bulvi{rníbývá použiváno v nejrůznějšímvýznamu' spíšepejorativním,připomněl bych, žeS. K. Neumann napsal v r.1934 báseň s
názvem Song bulviírníkrysy. Nás zajímá hlavně spojeníbulviírnítisk' kteréhose obvykle použí.
vá ve významu ,,tiskpřinášející
senzace,vyvo|ávajici touhučístlíbivé,ale ne přílišpodstatnéinformace...Jinak se adjektivem bulviírníoznačujevše,co se na první pohled líbí,ale vnitřní
hodnotu to má nepatrnou' Tak i bulvrírníliteratura. Rozumím tedy spojení ,,bulviírníliteratura..
zcela protichůdněk významu spojení,,populiírníliteratura..,totiž takto: mezi bulvární literaturu
bych zďadil např. povídku nebo repor.áž,kterou by přijata redakce novin.jako Blesk čiŠpígl,ale
kterou by odmítla např. redakce novin Slovo či Právo s odůvodněním,Že to má nizkou úroveň.
Mezi populiírníliteraturu bych však zařadi| to, co by přijala redakce Slova či Práva, ale co by se
nedalo najítv takovémBlesku, protožejim by se to zdálo přílišfádní.Bulviírníliteraturaje v
tomto ,,mém..pojetíjednoznačněliterární smetí,patří do ní např. pornografie nebo krváky, zatímcooznačenípornografie nebo krvríkůpojmenováním populární literatura odpovídá jen jedné
z popsaných referencí.totiž tétřetí.
opět něco jiného bych pojmenoval triviální literaturou. Původnísmysl adj. triviální byl ''tý.
kajícíse základníchdisciplínvyučovanýchve škole,tj. gramatiky,rétorikya dialektiky..'Ztohoto pojetí se vyvinul význarn ''předpokládajici jen mrnimální vzdě|áni,,. Dnes se adj. triviální
ustálilo ve významu ,,co nevyžadujepřemýšlení..,tedy ,,coje zÍejména první pohled..' ve vztahu
k literatuře ,,co neníurčenonáročnémučtenáři,protoŽeje to přílišprimitivní... Rozsahově se pojem triviální můžepřekývat s tím,co chápemejako populrírní.Důvodem
je skutečnost,
žeco je
populiírní,to je srozumitelné,ale ne uráŽejici, ne snižujícíposluchače,vnímatele,ne podceňující
jeho inteligenci.Populiírnímse spontáněstává to, co je přijímánopÍíznivě.Naproti tomu to, co je
triviální, nemůžebýt přijato mnoha konzumenty příznivě prostě proto, že snižuje vnímajícího,
totižvnucuje mu představujeho omezenostia z tohtltodůvoduspíšeodpuzuje,v protikladu k populrírnírnu,kterépřitahuje. Vnímiím tedy pojmy populrírníliteratura a triviiílníliteraturajako antonyma. Co je populární,neníschopno být triviální, a co je triviální, neníschopno být populrírní.
o spojení asfaltová literaturajen stručně:je to epiteton ornans, kterénemá budoucnost.
Poněkud perspektivnějšíse mi jeví termín paraliteratura.To, co je pojmenováno slovem s
předponou para-, označujebuďskákání s padákem nebo to, coje vně zákl,adnidisciplíny. Parapsychologiezkoumá jevy, kterénejsouvysvětlitelnémetodamipsychologie.Tak i paraliteratura
je označenípro to, co je náhradou literatury'Je to něco jako kreslenéseriály nebo karikatury beze
slov apod.
Miím pocit, že víme, o čem chceme jednat, ale neumíme to pojmenova| o literatuře pro
širokou veřejnost v protikladu k literatuře, jejížvysoká umělecká hodnota ji činínepřístupnou
|idem bez patřičnéprůpravy.Proto bych pro tuto entitu navrhl označeníširoká literatura. Je to
metonymie, ale není to tvořeno nečesky.

