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Nebo jen tenkráte, když'spisovénepochybných klasikův
ruÍrodníchnetoliko ve vyššíchokresech společenstvase čítají,
ale taképrostředním ano i nízl$m stavůmk obzvltištnímu
vzdělání a k správě i řízeníduchovnímuzóklademjsou; jen
tenkróte, kdyžto, co právě klasičnéhojest v ruirodním
bósnicní, v ústechzóstupu obecnéhožije,u vyučavóní
mládežepřechází, a v rovnémíře životlcía zkvetajícípokolení
pozdvihá, nadechuje, proniká; jen tenkreiteplodí se
všestranruÍ
literatura ruírodní,veliká k ní vážnost,a
objevováníse téžliteratury ve veškeréčinnostinárodu.
Josef Jungmann;o klasičnostiliteraturya důleŽitostij eií G827)
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Ýdenit<'Lidová kultura citoval na jďe 1947z něko|1kaveršovanýchtextů;

,,Odezdi ke zdi,
to se nám tojezdÍ,
muzikanámk tomuválí,
ty jseš(!) rozpáLená,
ažto páli...,,

Nebo

,,PřesnášKarlůvmost,
krokůpřešlodost,
tamrytířmnohý,
sloŽilsvoukost...

Původníkonfererrční
příspěvek vyše|,v rozšířené
podobč,jako Uromor. operace nahraení: vyIoučcnínaruby,,I.var
|998' č. l_8. s.24.Zde proto tisknemc souvisejícístaé.Společnámístaobou textůjdou na vrub postupně vznikající
- bod z|ornu' ,Ivar | 996, č.
rozsáh|ejší
prrice,jejížsoučástíjetakéstaťBob Hurikán a K. H' Mácha. operace vy|oučení
i3, pří|oha Tvuy. Projekt pod názvem Litcrrirní brak. operace vy|oučení,operace nairazení podporuje Grantová
agcnturaCR (č.g. 405/98/l02 l ).
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Neznáme autory ani názvy těchtotextů,nevíme,kolik dalšíchstrof úryvkyobklopovalo _ uvedenéveršezůstávajípro nás torzem' stopoupo básních,kterése, nevtištěnydo paměti literiírníkulÍury,ztraÍL|y.Sntyslem ironického sloupku v lidové kultuře bylo do|ožitnicotnost ,,skvostůvzácné
titulemčlánku- ,,nebudouzpívat.,(š|oo
ceny',, jimŽsetu ,,křivdí,,tím,Žese - řečenos lapidrírním
písní).Úvodhí partiesloupku byly stytizoványpolemicky, jako by měly vzít vitr
texty populrírních
z plachet těm hlasům,kteréupozorňovaly, žejestliže v novérepublice dávákaŽdépublikaci imprrmaturjeden ústředníorgán, pakje v ní oběh tištěnýchvýpovědí fakticky kontrolován předběžnou
cenzurou. Proti tomu sloupek argumentova|,že jde pouze o přirozené- medicínské,hygienické *
opatření' žestát tu ,,děló jen to, co třebas městskýfyzikdt, kdyžzafuižekoupdní v bahnitévodě, uby
I,idénedostali tyfus. Slušnínakladatelédělají tento výběr sami, Jestližese tak neděje vždycky,není
jako je ztídivu, žese z'dravýorganismus lidovérepublilcybrání:jednou to bude stejně sctmozřejmé,
kaz'plivat ve veřejnémístnostina podlahu.,,?
sl/..oiinternírozklad),
H\asy ,,málo informovanýchkritiků.,,(publikovanýtext) či ,,reakčních
jak svévcelku nepočetnéodpůrcečiniteléstátnípublikačníkontroly nazýva|i, sílily právě v roce
l947. Námi vybranéúryvky zavrženýc|lšlágrůreprezentujídva moŽnétypy dobovénepřípustnosti
- siovy citovanéhosioupku, šio o ,,ier|' dvojsmyslnéa nesmyslnď,.Nepovolenímjejich tisku se
,,z,dravýorganismuslidovérepubllky..chránilv prvnímpřípaděpřed obscenitou(tojest erotickou
literaturou),v případědruhémpřed uměleckou a intelektuálníbezcenností(dokonce před pravopisnou nekompetencí_ viz upozorněnína tvar slovesa být)' před podáním,kteréponiŽuje témanárodníhistorie. Anonymní ,,regionáIníspisovatel, bohuželbývalý československýkom,unista,,zanecha|
na prahu |éÍa1947 v Dnešku Stopupo dalšíchmoŽných typech nepřípustnosti:,,Jen nezkušenýneprohlédne,ž'ednešnísystémudělovánípublikačníhopovolení k tisku knih, rlno uměléoddalovdní a
postoje k rukopisůtnnedostatkempapíru, (...) výmluvyna přednostní vyodůvodňováníz'amítavého
drivriníklasiků a mrtvých autorů,překladů před původnímipracemi mladých autorů,je zdměrné
umlčovdnípro nevyhovujícítendenci, srovnatelnéjen s poměry protektorótními' ( ..) "Iez,dejedna
velmi a snadno průhledná příčina a důvod:strach. Strach z různostipojetí, výkladu, strach z pobočnýchcest, strach z' nekontrolovatelnosti. Tento strach přikazuje mít v hrsti všeclq otěže.Proto
ten tuhý pražský kulturní centralismus a zaměrnézanedbdvdnídecentralizačníchsnah. Je totiž
.smutnouz'kušeností
nds kulturních regioruilníchpracovníkůa literátů,žejakákoli literární činnost,
jež by nemohla být pražslcýmpublikačnímodborem kontrcllována, neníraději vůbecpovotovóna, a
proto ta poušťv regiondlních vydavaÍelstvech.Není regionálních edic, není regiondlních nestranicbých rýdeníků,měsíčníků,
není regionální literatury, protože není kam psdt.,.'
orgánem, kteý po čtyřiroky, od červencel945 do záii |948 (a formálně pak ještědo ustavení
Nrírodníedičnírady českéna základě zniírodňovacíhonakladatelského zákona z bÍezna 1949)
předběŽnoucenzuruknih vykonával' byl publikačníodbor ministerstvainformacív čeles přednostou Františkem Halasem' Cenzurní aparát_ tzv , odděleníkniŽnítrh _ vedl Bohumi| Novák, kteý
byl i koncepčnímčinitelemodboru (měl napříkladhlavnípodíl na návrzích,,knižní..části
nového
jednotlivéhotitulu, kte{ýměl v
tiskovéhozákona z roku |94546).. Povolování se týkalo každého
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pk.h:Co se nebudezpívat,
Lidováktrltural 947'č.|.5,s. 8.
V. Feldstein:
o rcgulaci,censuřea svoboděv naší
ediční
činnosti'
Lidovákultural 947,č.2l, s. l '
Zprávapro kulrurrlí
komi.siLlRo z 25.září|947o činnosti
Státnípub|ikační
komise{nepodepsáno.
autorem
a úko|ech
byl Valrr Fe|dsteiu),Všeodborovýarchiv,fond Úno.xulr,
č.kan. 27. inv. jedn. 29b' (Dá|ecitovánajako Zpráva
25-847.,
Ještěo censuŤe'Dnešekl947, č. l3' s. l94_l95, podepsáno,,Regkn<ilní
spisovatel,bohuželbývulýčeskosklvenský
komunistu".
(o
o Novákověroli v pub|ikačním
odboruv tomtosmyslunedávnopsa|i Rudolf Vévoda:,,Nechcibýt kůlemvyhlášek..
polltické
cestěFrantiška
Halasepor.1945),KritickáPří|oha
č.9, |997,s' 1ó0-l70.citova.ltakézjednéverzeosnovy
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českýchzemích vyjít. Ten byl nejďíve schválen jako součástpůlletního(čtvrtletního)nakladatelskéhoprogramu' to v případě, že měl povolovací aparát důvěruk autorovi, redaktoru edice
nebo nakladateli. Na zák|adě týchžúdajůmohi být Zamítnut.V okamŽiku, kdy šlado tisku, musela každákniha dostat ještězvláštnípovolení na ziíkladě individuální Žádanky, aťuž měla vyjít
napapir z úředněobhospodařovanéhoskladu, anebo z vlastníchzásob nakladatele; bez kladného
povolovacíhovýměru nesměl tiskď zahájit výrobu. Spornétituly se povolovaly nebo zakazova|y
po posouzenírukopisu' k němužpozději, od roku |94"|,mé|ibýt (i když zřejmě nebyli) organizováni externílektoři. V někteýh tematických oblastech šly rukopisy nejdříve k dobrozdání nestátních organizací: knihy o koncentračníchtáborech a o životě v nich posuzoval Svaz
osvobozenýchpolitických vězňů atd.
V institucionální struktuře pokvětnovécenzury se autoritativní,státnílinie doplňovala linií
demokratickou.Aspekt dobrovolné odpovědnosti, podřízenídílčíchzájmůjednotlivých literrír.
níchčinitelů(autorů,nakladatelů,knihkupců,knihovníků,čtenářů)zájmtlmrozvoje elitní národní kultury ztělesňovala Státní publikační komise. Ta se skláda|a, z ďe|egátůvíceménějiž
monopolníchoborových korporací (původci- Syndikát českýchspisovatelů'šiřitelé- Svaz českých knihkupců a nakladatelů,Svaz českýchknihovníkůa odbory, konzumenti - Ústřední rada
odborů,Svaz českém|ádeže,Čs. lidová armáda). Státnípublikačníkomise pÍevza|aroli KniŽní
rady, jiŽ si vzápětí po osvobozeníjmenoval při ministerstvu školstvía nrírodníosvěty Zdenék
Nejedlý. Platná cenzurní vyhláška počítalaještě s touto Nejedlého radou, takžekomise neměla
de facto právní podklad, mluvilo se proto o níjako o,,pffpravné..či,,prozatimni,,.První slavnostnízasedáníměIa24.listopadu l945. Jejímpředsedoubyl Albert Pražák, za spisovatelev ni zasedali Vác|av Řezáč a Pavel Bojar, za syndikát skladatelůJaroslav Tomášek, za nakladatele
Václav Petr, Václav Mikota a Jan l.romek, za knihkupecké a nakladatelskéodbory Jaroslav
Kuna, za svaz mládeže Rudolf Guth, za knihovníky Jaroslav Drtina, za ÚRo Valtr Feldstein.
Ministerstvo informací mělo na schůzíchHalase, Nováka a skladatele Václava Dobiáše, vedoucíhohudebníhooddělení,za Státníúřadplánovací docházel K. J. Beneš,za ministerstvo školství
Benjamin Jedlička.
Složeníse postupně obměňovalo. Albert PraŽák zřejmě do jednání nikdy účinněnezasáhl a
místoněj komisi řídili postupně Řezáč a hlavně Feldstein, zasvazmládeže byl místo nedocházejícíhoGutha kooptován František Listopad a za poslézepřizvaný Blok českýchvýtvarníkůJindřich Chalupecký. Komise zůstalapouhým poradnímorgánem ministerstvainformací,byéjí
byly přiznávány zásadni pravomoci koncepčnía iniciativní; ustavila si takéodbornésubkomise
(napříkladpro hudebnítisky - Dobiáš'Tomášek,Mikota). Zatímcozpočátku,v letech |94546,
povolovacípraxi vykonával aparát publikačníhoodboru' v roce |947 se komise ujala _ alespoň
do jistémíry - i detailníhoposuzování nak-ladatelskýchplrínů,přičemžpro ni oddělení kniŽního
trhupracovalo jako servisníorgán (analogicky od roku l949 spolupracovala Nrírodníedičnírada
českáa její odbornékomise s tzv' literárníkancelr{ří).

tiskovéhozákona z roku l94ó a zmínil DobiÍšůva Halasův společnýpříspěvek hnutí masovépísně' Náš přístupk
problematiceje jiný. Nehodnotímeroli jednotlivců'jejich osobnípohnutky ani morÍlníodpovědnostintelektuálů.|ako
spo|ečenskéskupiny' Pokvětnová cenzura nris zajímií jako ku|turní konfigurace, ktereí sice připravova|a nástup
,,padesátých let.,' na straně druhé mě|a však i svou ideu vIastní.Alespoň motem nunačujeme korespondenci mezi touto
ideou a dávnějšímipředstavamioptimá|níhofungováníčeské|iteratury'
SloŽení Státní publikační komise v nejnutnějšímíře (bez zástupců CS['A apod.) rekonsí.uujeme pod|c nís|edujících
zpráv Va|tra Fe|dsteina vrchním orgÍnům URo. u|ožených ve Všeodborovém archivu: ZÍznam z přípravné schťrze
publikačníkomise 24. | | . 1945 (nepodepsáno),fond ÚRo-KUl-T' č.kalt. 4, inv. jedn' l I a (<lálecitována j ako Zpráva
24_||45):Zprávao činnostistátnípublikačníkomise při ministeťstvuinfoÍmacíz l 2. srpna l 946' fond URo-KULT' č.
kart. 9, inv' jedn' l 4d (dá|e citována jako Zptáva |2-8-46); Zpráva 25_9.41 . oficiá|ně by|o akturí|nísložení komise
komise. Knihkupec a nak|adatel|947, č,29-3o, s.299,
zveřejněnoaž na podzim l947' srov. Zpríva putrlikační
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V únoru 1948 byl namístopřipravenédalšípersoniilníobměny Státnípublikačníkomise (nově
v níměli zasednout např' Vincenc Lesný a Zdeněk Vavřík) vytvořen orgán nový, politicky jednoznačnáProzatímníedičnírada.Taměla složku výkonnou' v nížbyli vedle dosavadníchpředstavi.
telů publikačníhoodboru zastoupeni členovéakčníhovýboru ministerstva (do výkonné komise
byli jmenováni František Halas, Adolf Hlavatý, Bohumil Novák' Rudolf Vápeník, Václav Dobiáš, Jiří Zantovský). Externisté, vybraní hlavně z několika kolektivních nakladatelství,tvořili
komisi poradní (Zdeněk Rossmann _ orbis, Jan Fromek - Svoboda, Pavel Bojar _ Svoboda,
Valtr Feldstein - Práce, Jaros|av Tomášek). Václav Kopecký pověřil tuto Prozatímní ediční
radu ,,židat veškerépotřebné inÍormaceýkající se změn v n'akladatelskéma vydavatelskémsektoprovozu v oblasti literatury, nakladatelskéa vydavaru, jakož i činitpřechodná opatření za účelem
telskéa přípravná opatření pro budoucí organizaci knižníhotrhu.,,, Ministerstvo informací v
průběhuroku 1948 připravilo znárodňovací nakladatelský zákon, v povolovacímÍizertl se ovšem
po stránce organizačnímnoho zřejmě nezměnilo aŽ do časnéhopodzimu téhožroku.
Koncem záÍi|948lektorská rada Úv KSČ v čeles Pavlem Reimanem' dosud řídícíjen vydávání marx.leninskéliteratury a nakladatelstvíSvoboda, konstatova|a,že,,strana nemá dosud v rupublikace přímo škodlivá,.' S ministrem informací
kou kontrol,u knižníhotrhu,, a že ,,vychtÍzejí
Kopeckýmproto kulturně propagačníkomise ústředníhovýboru dohodla svůjvstup do kompetencípublikačníhoodboru. Cílem v organizačnírovině byl přechď k modelu Nrírodníedičnírady, pří
mý dohled stranickékomise nad politickou literaturou a vybudování novéholektorskéhokádru pro
beletrii. Cílem obsahovým bylo docíleníideologické homogenity věcnéi beletristickéliteratury,
,,očistanakladatelskéčinnostia knižníhotrhu od veškeréreakční,protistátní a protisovětskéliteratury a odstranění knižníhobraku vůbecc,..Dosavadní povolovací praxe ministerstva informací
byla shledána přílišbenevolentní_ pokud sledovala nějaká hlediska, pak nikoli ideologická. PÍi zá.
tahu v tískiírnáchbyla rozmetána sazba 256 rozpracovaných titulů; Bohumil Novák, ,,člověkv
podstatě zcela cizí straně'., který ,,nejenženebrónil vydávání reakčnía brakovéliteratury, ale přímo protěžoval politiclq reakčníliteráty a nakladatelství,zkracoval příděly [papíru- pozn. aut']
Svobody a v masovémměřítku propouštěIprotisovětskou kontrarevolučníliteraturu.,, byl vyloučenz KSČ a ve funkci nahrazenJiřinou Haasovou.o Nakladatelsképlány na první pololetí 1949 uŽ
prověřila lektorská rada; období pokvětnovécenzury skončilo.
K čemubyla pokvětnová cenzura? Dodnes je - pokud vůbec_ vykJádána jako přechodnéopatření hospodiířskéhorrízu,vyplývající z nedostatku papíru.Po celé sledovanéobdobí se opírala o
podzákonnou normu - Výnos ministerstva informací o prozatímníregulaci knižníhotrhu. PÍipraven byl 4' července1945, vyšelo měsícantedatován|(,a
ministerstvojím vskutku pÍevza|očásteč.
nou kontrolu nad spotřebou papíru,zavedenou v druhémobdobíprotektorátu (|943), ,$egulovati
knižnítrh a plónovitě obho'spodařovatipapír, určenýpro veškerouedičníčinnosl..bylo všakpodle
výnosu nutno ,,kvůli..tomu, ,,aby nakladatelsluÍčinnostv zemíchČeskéa Moravskoslezské mohla

býti plónována zhlediska pot,
rých česlcýchknih v době oku,
bách,že vlastní poslání pokvi
ideálu. Přídělové hospodďen
Nepokrytě to v srpnu 1946 v1
komise odvodil od toho, Že,,l
Za tétosituace šloo to, vysvěl
tu na cenzurní systémjako ce
terárního braku, pro povzne!
Ministerský výnos stanol
tě, důležitostia naléhavosti
alespoň předevšímz děl hodr
napravit škody, kteréokupa
okupace pracovala Proti nim
na Zveřejnění) řídíjeho vztah
krr ústřednímpojmem ideáln
nice; prostorovou na škáI
(naléhavost).Celek potřebuj
němu literaturu řídit lze. Řío
být v literatuře odborníkem)
Literiírně programatická
konné ustavenícenzury, kter
podobu osnovy vládníhonď
rátu kolaborova|i: ,,aby bylo
slovenské republice nebo pr
byla plónovitě řízena v zem
publikace jen s povolenímp
zřídí ministr informací ze zá
něných.,,,' Tento (řekněme n
ru a rozdíl oproti koncepci
žádnéaxiologické kritérium
naroveň; přidělování papíru
bou _ součástíekonomické

ll

8
9
l0

Záznamyo jednáníakčního
výborus V. Koprckým a jmenovrcídekretyviz sÚR. iond Ministerstvoinfbrmací(I\,tI)
l94.5.53'č.kart-20' sign.odb. I|I. &ličnírada,|948-|949.
Postup nastoleníplné stranickékontro|y nad knižnímtrhem popisujerozsáhlá ZpÍáva o kontrole a Pl.ánovánÍ
jejížnepodepsaný
průkleppocházípravděpodobně
z létal 949' SUA' fondUV KSC
vydavatelské
čin4osti,
a nedatovaný
. 100/1Generální
sekretariát
l 945-5l,sv. l 9l, arch.jedn.l 2l l.
Důvodantedanceneníze spisuzřejmý.I kdyžvýnosplatil retroaktivně,
tzn.povolenímuse|adostatzpětněkaždákniha
prostorpÍoobcházenícenzwy,Důvodem
vydanáod květnovérevoluce,šlopravděpodobně
o sneúuzúžitnakladatelům
školství
a národníosvěty,kterépo květnutéžuplatniIo
mohIabýt takésnahapřekIenoutspors Nejed|ého
ministerstvem
svůjná.ok (podloŽenýdosavadnímstavem)na správu literárníchzá|cžitosli.vizSUA' fond Ministerstvoinformací
- organizacel 945' l 949.Tiskembyl výnospublikovánjako zvláštní
(dodatky)'l 94.5-.53,
č.kart.85' sign.NakladateIství
vydánítýdeníku
Knihkupeca nak|adate|
l945' b. č.'s. l-2.

lz
l3

Slova o dobých českých kt
nakladatelské práce, s nímžpo
mnohem tlále: ,,Áby se neopuk
vntsl řúd kultumiho plútulvún
odrytvědné demokrucie, uby b7
v době co možno nejkrutší byl t
nic, nuvrhujeme, uby při kom1
bude mimo jiné ,,potlučovatl
vyžridat rukopisy i předklhy
schvúlenéhoprogrumu, ani př

Praha 1945, s. 28,30. Prograr
Zpráva |2.846.
osnovu i nrislednépřipomínk
8z|l2. č.kaú.844. Autorem r
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se (nově
:yjednoÍedstavi:komise
clavDoí, tvořili
voboda,
úediční
n sektovydavarmacív
: ovŠem
:nvydáud v ruformací
npetentdy,pří
idrupro
eratury,
rkelite|ormací
'PÍizá.
lověk v
alepřín. aut.l
vylou949už
éopatríralao
Připrajásteč.
'tlovati

býtipkinována z hlediska potřeb celku a kulturní hodnoty (.,.),aby byly nahrazeny sÍatisícedob.
rýchčesbýchknih v době okupace zničených.,.,,|Jž zněnívýnosu nás tedy nenechává na pochybách,ževlastníposlání pokvětnové cenzuÍybylo literární:měla písemnictvíformovat k jistómu
ideálu.Přídělovéhospodďení s papíremnebylo důvodem,ale psychologickou oporou cenzury.
Nepokytě to v Srpnu 1946 vyjádřil Valtr Feldstein, když nejvlastnějšívýznamStátní publikační
komiseodvodil od toho, že,,nedostatekpapíruje jenom dočasnýa dnesjižje vlastně překoruÍn,,'
Za tétosituacešIoo to, vysvětloval vrcholným orgránůmÚRo, aby komise přenášelasvou autoritunacenzurnísystémjako celek, aby podepÍe|a,,všechnarozhodnutísměřujícíproti vydóvóní li.
terárníhobraku-,pro povzneseníúrovněčeskeknihy a k její skutečnékulnrn.í službě,.,,
Ministerskývýnos stanovova|,žekaždáknihamábýtpovolovánav závislosti nasvé,,hodnotě,důležitostia naléhavostj...Ideální literatura 194548 se měla tedy skládat výhradně, nebo
alespoňpředevšímz děI ho<lnotných.Měla působitzrcadlově vůčiprotektorátníkulturní správě napravitškody, kteréokupace způsobila, pracovat pro národ a dobrou českouknihu tam, kde
okupacepracovala proti nim. A konečněmělo jít o literaturu, v nížse pozice textu (včetněpráva
nazveřejnění)
řídíjehovztahemkpotřebám celku. Celek,jakkoli blíŽeneurčen'je od prvopočátku ústřednímpojmem ideální literatury, pevným bodem, dávajicim každémutextu jeho souřadnice; prostorovou na škále vydat/nevydat (důležitost),časovou na škále ted7někdy jindy
(naléhavost).
Celek potřebuje, aby literatura by|ařízena, a zároveň je rozpoznatelný, takževůči
němuliteraturu řidit\ze.Říait můzeovšemjen ten, kdo disponuje dostatečnoukompetencí(musí
býtv literatuře odborníkem)"
Literiírněprogramatická podstata výnosu vyniká ve srovnání s úplněprvním pokusem o zákonnéustavenícenzury, který ministerstvo informací podniklo ještěpřed 26. květnem 1945. Měl
podobuosnovy vládního naÍízení,ježbyzamezl|o publikačníčinnostiautorů,kteřizaprotektorátukolaborova|i: ,,aby byla zamezena publikačníčinnostosob, kterése provinily proti československé
republice nebo proti spojeneclqm neba spřóteleým ndrodům,a aby spotřeba papíru
bytaplánovitě řízena v z,emi Českéa Moravskoslezské, lze tisknout a zhotovovat neperiodické
publikacejen s povolenímpublikačníkomise, kterou v oboru působnostimini'sterstvainÍormací
zřídíministr informací ze zástupců všechčinitelůna vydávóní neperiodiclqch publikací zúčast.
něných.,,,"
Tento (řekněme nultý) cenzurníprojekt nevytviířeli ještěliteráti z publikačníhoodboruarozdi| oproti koncepci přijaté o měsíc později, v červenci, jezÍejmý. Nezavádělo se zde
žádné
axiologické kritérium nepřípustnostitextu a hospodrířskéi cenzurníposlání stálo v osnově
naroveň;přidělování papíru nemělo ještěbýt prostředkem usměrňování literatury, ale samo sebou_ součástíekonomické administrativv.

rpodle
mohla
II

Slova o dobrých českých knihách, za okupace zničených, jsou přímou citací z programu nového uspořádání
nakladatelsképráce' s nímžpo osvobození vystoupil pracovní výbor Sviuu českých knihkupoů a nakIadatelů'Shody šly
mnohemdá|e:,,Abyseneopakovuluunarchienučeskémnukladatelskémtrhu,abysedonakfudatelskéaorbypříštíchlet
vnesl řád kultumího plárulvúníz hlediska potřeb celku ukvalilních duševníchtvůrců'uiž utrpí úhonyduchovní svobody
odpovědnr! deruokracíe, uby byly nuhruzeny statisíte dobrých česbýh knih, zničenégestupem ve stouptÍchpapíren, u aby
v době co možnoneikrutšíbyl obnoven prodei knih, znithžnezůstah v skladechnakludatelů uregálechknihkupců téněř
nic, nuvrlrujeme, uby při kompetentnímministerstvu bylu unořetw Knižní radu se sborem odbonlíků,,,jejímž úkolem
bude mimo jiné ,,potlučovutbrak ve všeth.|trmách, zejménu také v tzv, zóbavných časopisech, K tomu cíli si mffie
vyfuidat rukopisy i přetiklhy obruzové u posoudí .ie' Nebutie dovolerul vydut ilidrula pubiikaci nezařazenou tio
schvólenéhoprogrumu, uni překročiti schvrilenou výšinúklalrr, .. Srov. Češtíknihkupci. nakIadate|éa hudebnináři l 945,
Praha l945, s. 28, 30. Program byl ministerstvům školstvía informací předán hned v květnu l945.
Zpráva |2.846.
osnovu i nísledné připomínkové íizení viz SÚA. fond Úřad předsednictva vlády (běžná spisovna), inv. č.3376, sign.
82|/2' č.katt. 844. Autorem návrhu bvl dr. Roda.
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Jako nepokrytýzásahdo vlastníchkompetencíprotoosnovuokamžitěvetovaloministerstvo
o papíruvypustitnejenkvůlire.
hospodářství.
Ministerstvospravedlnostidoporučiloustanovení
především
právního:
pragmatické
opatřenína úrovru
z důvoduústavně
sortnínepříslušnosti,
ale
správyvýrobníchzdroji,,nelzenormativněuvddětivsouvislostis otózkousvobodytisku..Ještězástejnéministerstvopotlkáza|ona,,zce|a
sadnějšího
zpochybněnísedostalokritériunepřípustnosti.
o jejich proviněnísvěřuje
neurčité..
vymezeníokruhudiskriminovanýchosob anato,žerozhodnutí
jejíž
statutani sloŽenínejsouznámy. Zákaz textu,namítalodále, nenívá.
osnovalibovůlikomise,
zrínnajeho obsah,ale pouzena výhradyvůčiautorovi'To byjednakumožnilovyřadit některéspi.
sovatelez publikačníčinnostinavžďy,jednak potlačiti ty práce, ieŽ vznikly před ,,závadou..v
jejich osobě.,,Z tétoúpravyby mohlyvzejítizávažné
i pro
újmypro pnice vědecké
a badatelské
jiná odvěníliterórnínorby kuhurní.,,
Ministerstvoinformacístáhlonultýpokuspraktickyokamžitě,30.května.Citovaná kritika na
to nemohlamítvýznamnější
vliv. Důvodem- podleústního
sdělenípředsednictvuvlády - bylo, Že
ministerstvo,připravuje novouosnovu,kteni upravíširší
látlcu...Ve formulaci,,širší
hitku,,vidi.
me obsaženprávěpřechodod programupouhépolitickécenzuryk cenzuřeliterární.Zároveňono
souslovínaznačuje,
žei v novémcenzumímmodelumohl původni,,,užši,,
záměr_ tedyvyloučení
autorůprovinilýchproti národnícti Zůstat
implicitně,snadjako vodítkopro praxi, zahrnut.Pokvětnová,,,širší..cenzura
deklarovalapřitomsvéposlánízrcadlověnejenvůčisvépředchůdkyni
protektorátní
respektiveprotijistéjejí zálrňrnéinterpretaci.
, a|etéžvůčicenzuřeprvorepublikové,
Státnípublikační
komisebyla- slovy ValtraFeldsteina_ ustavenaproto,aby,,bylozajištěnořízení
produkcena rozdílod Stavuza prvnírepublilq.,, kdy ,,byrokratická..
(rozumějna rozdílod
knižní
pokvětnové
cenzura,,najednéstraněbnÍnilapovznesení
odborné)
širobýchvrstevčtenářslqchv
politickém,
potlačujíc
uvědomění
vydóvánípolitickéliteraturypokrokového
nÍzu,na druhéstraně
v podstatěnijak neomezovala4Íplavuliterdrníhobraku,kterýtěžceohrožovala podrývallidové
vrsoy všemidruhymravnězávadnéliteratury,,.,"
Zasadnisměrnicí,s nížBohumil Novák seznámilpublikační
komisi při jejímprvnímsetkání
v listopadu1945'by|opro pokvětnovoucenzuruto,že,,kulturaa uměníse neůi nakomandovat,
ale ženutnozdemístolibovolného
provéstřízené
plánování,,','K tomuovšemmocenské
soutěžení
postavenídanépouhouizolovanouresortnívyhláškounedostačovalo.
Podle míněnírozšířeného
nejenmezi činitelipublikačního
odborua komise,alei v převažující
částidobovékulturnípublicis.
tiky' se tak oddalovalnezbytnýkrok od pouhého,,negativního..
korigovánínejhorších
výstřelků
nakladatelské
svévolek nejvlastnějšímu,
pokvětnové
cenzury_ k celoná,,pozitivnímu..poslání
rodnímuliterárnímuplánování.Změnuprovizoriaměl přinéstnový tiskový zákon,kteý ministerstvo inÍbrmacizača|opřipravovatbuď současněs výnosem,anebookamžitěpo jeho schválení.
(Prvnívariantabyla hotovana konci červencel945.) Návrh měl řadupostupnýchverzí'poslední,z
podzimu1946'mělajítdo vlády;tamse zákon zřejměnepodařiloprosadit.S někteýmibodyjeho
věcnéhozáměruse pak v archivníchpramenechsetkávámezaseažna podzim l948, kdy v odlišné
textacivešlydo znárodňovacího
nakladatelského
zákona.
Ani jednaz postupnýchvariantosncvy z|et 194546,onezavádě|a
zvláštnínástrojepro podpoplánování(i posledníverzepředpokládalaschvďováníedičních
ru literrírního
plánův půlročním
cyklu - tedystáleještěve lhůtěvhodnépro operativní,
nepro strategické
řízeni).Zatomělzákonci-

l4
l5
IÓ

Zptíva |2-846.
Zpráva24-||445.
(Ml) l945-53'č'kart.4,inv. č. l4. sign'Tisk, publikace,
Všechnyviz SUA, fond Ministerstvo
informaoí
časopisy
|945-l 94ó. Zdeje takéuloŽenaveškeúcitovaniidokumentace
k připomínkovému
řízcní.

telně přitvrdit sankce. Ten, kdr
korun) nebo odnětím svobod1
od ziíkona pro literrírnípláno.
chybně býtjeho donucovacíp
ně účinnějinež dosud prosaz(
(ejich ,,specializace" bYla je
přerozdělení autorských práv
vzornou edičnípřípravu doml
pÍogramy encyklopedického l
Zpočátku osnova řešila pn
dva a dokonce tÍi zákony zv|i
kým a všem dalším spisům
sektorem, limitovaným ovše
cenzrrry rněly zůstatzacboyát
komise měla být orgánem por
odborem a komisí návrh od
schv alování nakladatelských 1
Stejně do novéhozákonapřec
ní - změna počtu výtisků_ ZI
ve zjevnéanticipaci všeobecn
problematiky řízení spotřeby
Návrh zákona rozváděl pt
ď druhéverze vypuštěná- sli
notné a žejejich vyfuÍvóníbuc
roda. Sp isovatelům,skladatel
třeba zaručiti ochranu proti l
ažjmy,a veřejnost je třeba uc
ticlcým a nacisticbým jedem,,
položenou v základech pokvi
duchovní a mravní. Se zvláštr
jehož sebeobranným systéme
kďské, hygienické sluŽby)' v'
togie (fašistický a nacistický
zhoubnou četbu).Spolutvorb
sociiílním postavením. Její s1
měl potvrzenu automatickou
kou kultury sleduje Pouze svl

Pojetí ideální literatury st
Hlavní paragraf osnovy, verz
ideální literatury svobodu slo
kačníčinnosti nemělo dotkn
první místo opět literrírníbrď
cípříslušípůsobiti vhodnými
vu mínění a svobody ducho
prog,ramůbyla zařazovóna d
s obsahern státně politiclq pt
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urusterstvo
:nkvůli reína úrovni
,,
. Ještězá.
ona,,zcela
ěnísvěřuje
'e,neníváěkteréspiávadou..v
elskéi pro
ikitika na
'- bylo,že
ítku,,vidíroveňono
vyloučení
hrnut.Polchůdkyni
terpretaci.
'ěnořízení
Lrozdílod
ldřsbjch v
théstraně
val lidové
m setkání
wndovat,
nocenské
zšířeného
publicisvýstřelkťr
<celonáminister;hválení'
rslední,
z
odyjeho
l odlišné
r podpo'lročním
ákonci-

telněpřitvrdit sankce. Ten, kdo by vydal nepovolenou knihu, měl být trestánpokutou (do sta tisíc
korun)nebo odnětímsvobody (ažnajeden rok), případněsouběhemobou trestťr.
oporou,.|ižsi
od zákona pro literiírníplánování představitelépokvětnové cenzury slibovali, měla tedy nepochybněbýtjeho donucovacípádnost.Mocensky posílen,mohl by publikačníodbor nesrovnatel.
ně účinnějineždosud prosazovat odstraněnítzv' literiírníhobraku, monopolizaci nakladatelství
(ejich ,'specia|izace,,byla jedním z výslovných cílů zi{kona)' regulaci a kontrolu překladů,
přerozděleníautorských práv na českýi světový ,,z,|atyfond,.směrem ke kolektivním podnikům,
vzornouedičnípřípravudomácíchklasikůve zvláštníknižnici a dalšídlouhodobé'celoniírodní
programyencyklopedického a vzdělávacího charakteru.
Zpočátkuosnova řešilaproblematikukniŽníi časopiseckousoučasně,poslézese rozpadla na
dvaa dokoncetři zákony zvláštní.Polovina, respektivetřetina věnovaná beletristickým'vědeckým a všem dalším spisům delším šestnácti stran počítalase soukromým nakladatelským
sektorem,limrtovaným ovšem povinným členstvímv oborovékorporaci. Existujícíinsútuce
cenzuryměly zůstatzachovány:jako výkonný orgán by pracoval publikačníodbor, publikační
komiseměla být orgánem poradním,slyšenýmvždy u zákazu knihy. (V detailech se poměr mezi
odborema komisí návrh od návrhu lišil.) Důvodovázpráva zvláště zdtrazřtova|a,že postup
schvalování
nakladatelskýchplánůani individuiílníchžádanekse od existujícípraxe nebudelišit'
Stejnědonovéhozákonapřechaze|aiúpInáškálacenzurníchzásahů:
zákaz'titulu-odkladvydání- změna počtuvýtisků- změna výtvarnépodoby a formátu knihy. Přes výhrady oponentů(a
vezjevnéanticipacivšeobecného
plánování)se osnova aždo konce nevzdala ani
společenského
problematikyřízeníspořeby papíru.
Návrh zákona rozváděl pojetínepřípustnosti,s nímžpřišel ministerský výnos. Preambule_
oddruhéverze vypuštěná_ slibovala zaručit,že,,budou vydávóny pouze publikace opravdu hodnotnéa žejejich vydóvdní bude účelněregulovdno z hlediska duchovnícha mravníchpotřeb nápoctivě kulturnímupovznesenínároda, je
roda.Spisovatelům,skladatelůma umělcům,sloužícím
třebazaručitiocltanu proti všem,kdožpod rouškoukultury sledujípouze svéosobní a hmotné
zójmy,a veřejno'stje třeba uchránit před tím,aby nebyla otravována literárním brakem afašistit:kým
a naci,sticlqtmjedem,. Preambule tedy dále konkretizovala představu ideální literatury,
položenou
v základech pokvětnovécenzury. Za ce|ek-dosadila nrírod,jeho potřeby určilaja.ko
duchovní
a mravní.Se zvláštnínaléhavostí,
opřenao metaforunrírodajako těla,jako organismu,
jehoŽsebeobrannýmsystémemcenzlra v podstatěje (odtudjejí publicistickétraktováníjako lékďské,hygienickésluŽby)'vyloučilaz literárníhoprostorudva typy publikací:textyjednéideologie (Íašistickýa nacistický jed) a literární brak (centrrílnípojem pro populrírníliteraturu jako
zhoubnoučetbu).Spolutvorbaideálníliteraturyměla být současněprémiovánajistým výsadním
sociálnímpostavením.Její spisovatel(ten,který poctivě slouŽíkulturnímupovzneseníniíroda)
(kteý pod roušmělpotvrzenuautomatickoupřednostpřed spisovatelemliteraturynepřípustné
koukultury sledujepouze svéosobnía hmotnézájmy).
Pojetíideální literatury se nezměnilo ani poté,co rétorickéúvodnívěty z návrhu zmizely.
Hlavníparagraťosnovy' verzi od verze v jádru stejný'přidával k dosavadnímcharakteristikám
ideálníliteraturysvobodu slova a volnost duchovníhorozvoje;jich se centrálníusměrněnípublikační
činnostinemělo dotknout' Mezi třemi vyjmenovanými okruhy nepřípustnýchtextůměl
prvnímístoopět literiírníbrak, následovaný dvěma kategoriemi novými: ,tuÍinisterstvuinformapůsobitívhodnýmiprostředlq k tomu, aby edičníčinnostpři zachování svobody projecípřísluší
wt míněnía svobody duchovní byla věcně i časově účelněsladěna, aby do vydavatelských
programůbyla z,ařaz,ovdnadíla hodnotnd a aby bylo zilmezeno vyddvání litertírníhobraku a děl
s obsahemst(ítněpoliticky podvratným a kulturně politicky škodlivým..,
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Co si lze představit pod knihami státně politicky podvratnými, upřesňovala důvodová zpráva:
'jcte o pubtikace a brožury,kterépod rouškoubetetristiclq zpracovaných příběhů'neodborně histraktótůafantasticlqch ruivrtoricbých pojednání a úvah,spiritistických dět,pseudontíbožcnsbých
hůpovahy politické a geograficképropagují vědomě i neuvědoměle tendencefašismu a nacismu,
pokoušejíse móst veřejnost amohly by i způsobitnepříjemnostipro naševztahy mezinórodní.,,Yýčetspojil různorodéskupiny: jako publikace Se státně podvratným obsahem měly být potlačeny
texty směřujícíproti režimu aízemniintegritě (tak se chovalapřevažující'politická sloŽka prvorepublikovécenzury) a současnětexty pouze bezcennéz hlediskarozumnéhověděníjako pseudověda nebo populární odnožehermetickétradice (spiritismus). I do toho zktitérii nepřípustnosti,jehož
doslovná funkce by byla čistěpolitická, vkládala tedy pokvětnovácenzurasvéprvníhledisko, mo.
tiv hodnotový a kulturně normativní.
Typizace nepřípustnostina texty brakové'státněpoliticky podvratnéa kulturněpoliticky škodzněnínávrhu bylo vypuštěIivépodléhalav připomínkovémřízenídílčímkorekcím.Z konečného
no kritériumposlední,kulturně politická škodlivost.Také braku byl vytýkán (naposledyUřadem
předsednictvavlády ještěna podzim l94ó) nejasnýobsah.Referentministerstvainformacísice popírajenálezy českéhotiskovéhozákonodiírstvíz dvacátých a počátkutřicátých let - trval na tom,
Že ',pojem literární brak.je vžiý a je užíváni v me.zistátníchsmlouvách,,,,, z jednéz,verzi však na
jaÍe1946 brak zmizel (v důvodovézprávě jako zÍejmévodítko pro kritérium hodnoty zůstal).
tisku,, by| zákon k podpisu poJako prezidentský dekret ,,oprozatímníúpravěpoměrův českém
prvépřipravenjiž v srpnu l945. Jeho přijetíse všakpostavil do cesty právni apolitický názor některýchvládníchúřadů(opětzvláštěministerstvaspravedlnosti)a prezidentskékanceláře.Ty jej aŽ
rlo konce odmítaly s tím,Že pro periodický tisk zavádí systémještěpřísnější'nežjaký opustilo Ra.
osvobo.
předběžnoucenzuru:,,V době skutečného
kousko v roce l 862' a pro knihy zcela regulérní
zení lidskéhoducha není možnoudržetihledisko z dob minulých, kdy režimchtěl býti starostlivým
Otcema hteděl na občanyjako na děti, chtějejim předpisovati, co všechnonesmíčíst..,'.Kontrover.
ze zasáh|ai poslání zákona v oblasti literární kultury. Ministerstvo poštsi všimlo, žese jím ministelstvu informací dává ,,prakticl<yvýlučnápříslušnosta monopol na vývoj českéliterdrní tvorby,,.
Na samo jádro programu iderílníliteratury 194548 pak sáhl prezidentský úřad' když vzal v potaz
kritériumhodnoty. VŽdy se musí,namítalproti osnově, ,,vydatvelkémnožsnímálo hodnotného,
ba i nehodnotného,aby se zachovalo něco hodnotného.Nejkrásnějšídíla lidského ducha v době
svéhovz.nikučastobyla povaiována za nehodnotnó, škodlivá, podvratnti apod. Žádntí komise nemůžBs n"aprostoujistotou posouditi hodnotu a užitečnostliterórního díla hned od počátku.,, Yý,hodnotntí,,,kulturně politiclq
hrada' uvedená větou ,,Pokud osnova míníkoncendovati jen díla
neškodl,ivó,atd. nutnopřipomenoutifakt notorickyzná^ý...,,,by|azabarvenaironicky. Tento jemný, avšakcitelný stylistický příznak _ jsme v neutrálnímsvětě právnické řeči- jako by měl poukázat na paradoxnídispozici Sporu o zákonný podklad pokvětnovécenzury. Právníci a úřednícijako
by tu vz'kazovali spisovatelům a básníkům'že před nimi zachraíují literaturu - tu literaturu, jak
existovala doposud,jak vešlav notorickou známost.
Yymezeni nepřípustnéhotextu, toho, co zveřejněno být nemá, poskytuje o iderílníliteratuře
194548 jen rámcovou představu. Vedle tétosvé hranice' elementárně danév právních textech,
měla téžurčitévnitřní uspořádání, hierarchii přípustnéhopodle významu a časovédůležit<lsti.
Tomu takéodpovídal instrumentář pokvětnovécenzury, v němžse vedle zikazu uplatňovaly další

způsoby intervence, jejichž s
šídobu' korekcí nákladu pře'
ální literatury nebylo, poku
jejichžprostřednictvím činit
autocenzuře.,,Bylo rozhodn
ce určitéliteratury nebo lit,
Rovněž bylo rozhodnuto vyb
rovnováhu v různýchdruzíc

IdeáIníliteratura |945nemůŽedovolit to, co národ
tud byla dána přednost půvc
rod nepostará o svou literatt
zajímato to' co je vlastní Žir
Rudolf Vápeník nakladatt
zabrz'dí-Ii nakladatelé včas
úřednímocí. Je nutno si pře
díIa česlcýchautorů (aťjiž ž
zbytečné(nebo prozatím zb.
kladů. důsledek zaměření ic
vztahu k druhému z jejích t
nutnévydat všechnypřekla
nu l94ó. neboÍ,,ani cizina
měrných...'.Požadavekkon
literatury, v poměru mezi kl
z dánštiny, cožje zřejmě n,
mmu tak, žeideá|ni literatu
hierarchii' danou dělením r
tím, čímji můžeobohatit li
couzská.
Počátkem roku 1947,řt
kladatelům,že současný',
zdravý a kulturně nakonec
všechno, co napsal Bromflt
jeme čtyři monografie o Ch
um zde pÍec|táziv druhé,
produkce. Logická souvisl
ganismu, který nesmí plýt
energii k cestě vzhůrumut
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obrany,ježse nedochova|y.
ministerstva
SIo o rukopisnoupoznámkupro domok výhr.adám
Kancelářeprezidenta
republiky'
Ze stanoviska

Pobídkou k tomuto usnesen
n
progrume<:hjeví z'urúžející
|947, č.4| ' s. 406, tiepodep
R. Vápeník: Vydáváte překk
J. Hauková: K prob|émupřcl
V. Fe|dstein:Zíznam o schů
inv. jedn. l la, Ustředníkultt
B. Novák: Nakladatelůmdo

t1

vá r'práva:
borněhis.
ýchnávrnacismu,
dní.,'výpotlačeny
(aprvorelseudovětsti,jehož
isko.nto:ky škodvypuště,Uřadeni
acísice ll natom,
í všakna
rstal).
ipisuporázorněTy jej až
rstiloRa,osvobo,
.ostlivýn,
)nÍoVefn mlnistvorby".
I v potaz
'totného,
l v době
misene-

u',,výtoliticlo,
ntoJemt poukáúcijako
uru,jak
teratuře
textech,
:žitosti.
:lydalší

intervence,jejichŽ smyslem bylo literaturupořírdat,odložitzveřejněnítextuna vhodněj.
způsoby
šídobu,korekcínákladu přeadresovattext užšímu
publiku. Uspořádáníidenebo naopakširšímu
álníliteraturynebylo' pokud vírne,nikdy formulováno vcelku. Dílčíaspekty známe z textů,
jejichžprostřednictvímčinitelépublikačníhoodboru učili nakladateledobrovolné(pokvětnové)
autocenzuř.e.
,,Byb rozhodnuto, aby nakladatelébyli tlpo7'orňovánina to, kde sejeví nadprodukce určitéliteratttry-nebo literárního druhu, a naopak, kde se jeví nedostatek určitéliteratur1l.
Rovněžbylo rozhodnuto ,-ybídnoutnakladatele, aby se drželi svých progratnůa neporušovali tak
v různýchdruzíchliteratury, cožby vedlo k inflaci určirýchlitertírníchdruhů.,,'',
rovnovtíhu
Ideálníliteratura 194548 byla předevšímliteraturotrmaléhonároda, který si ani v kultuře
nemůže
<lovolitto, co niírodvelký, napříkladvychylovat se z rovnováhy ve vztahu ke světu.od.
tudbyladánapřednostpůvodnídomácítvorby před literaturoupřekladovou- pokud se malý ná.
rodnepostará0 Svou literatunrsám, nikdo to za něj neudělá;mocnéliteratury světa se nebudou
zajínato to, co je vlastníživotnímobsahema potřeboumaléhonároda.Na jaře 1946 informoval
Rudolf Vápeník nakiadateieo ',hrozícízá1llavě,,překladovéliteratury. ,'Bucie prc',todobře,
nakladatelé vča'ssami a nebudou-li ministerstvo informací nutit, aby všudez'asdhlo
z'abrz'dí-li
úřední
mocí.Je nutno si předevšímuvědomit, žednes přednostní próvo na vydánímají hodnotntí
dílačeských autorů(aťjiž žijícíchnebo mrtvých), a ženáš stát nem,ůžp
vyhazovcttdevizy z,avěci
(neboprozatímzbytečné)
na úkorvěcíživotnínaléhavosti,',,.,Relativníupozaděnípřezbytečné
kladů,důsledekzaměřeníideálníliteraturyna sluŽbuniírodnímpotřebám,bylo třeba obhájit i ve
vztahuk drulrómuz jejich vůdčích
pořádacíchprincipů,k principu hodnotovému.Naštěstínení
Vydatvšechnypřeklady' o něŽ nakladatelézažáda]i,vysvětlovalaJiřina Hauková v dubnutné
nu l946, tteboé,,ani cizina neprodukovala za váIky mnoho děl dobré úrovně,neřku-li nadprůPoŽadavekkontextovérovnováhy se měl oclráŽettéžvevnitřníproporci překladové
měrnýt:h',.,'
v poměru mezi kulturnímpříjmem zrtnných ja,zykťl.
literatury,
,,...žddáse o vydání30 překladů
cožje zřejmě neúnosné,..
konstatovalv prosinci l945 Valtr i.-eldstein.'.Rozumíme
z'ddnštiny,
tomutak.Že ideá|niliteraturaměla i ve svémnavazovánína světovýkontext respektovaturčitou
hierarchii,danou dělenímna jazykově kulturnídoménymaléa velké,dodrŽovatnepoměr mezi
tím,čímji nrůŽeobohatitliteraturadánská a čímslovesnémocnosti angloamerická,ruská, francouzská.
Počátkenrroku 1947, řadu měsícůpo instrukci Vápeníkově,opakoval Bohumil Novák na.
Že současný,,shonpo literatuře překladové,,nesmíbýt ,'jako zjev v podstatě nekladatelům,
zdravýa kulturně nakonec škodliý,,podceňován: ,'Zajisté,žejako malý národ nepotřebujeme
všechno,
co napsal Brotnfield, Aragon, Ceiltlwell, Steinbeck, Bucková aj', ste.jnějako nepotřebujemečtyřinonograJie o Churchillovi, nebo čtyřiažpět knížeko invazi...,../ednopořádacíkritériunizde přecházív druhé,přednost původníhodíla před jino1azyčnýmv tematickoukoordinaci
produkce'Logtcká souvislost obou kritériíbyla opět za\oženav metaÍbřemaléhonárodního or.
ganismu,který nesmíplýtvat silami, jichŽ trvale má jen kritickémnožství.Ideálníliteraturasi
energiik cestě vzhťtrumusela naspořit uvnitř, na konkurenčních
rrákladech:pročmít o jednorn
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I\rbídkouk tonluto usneseníse stal roku l947 nález subkontise pro naukovou literaturu.že se v ',nukludutelskýclt
pnlgrunttth ieví:unížeiítínadprodukce kníhkuchuřských,.4.,l.- státní pub|ikačníkuuise. Knihkupec a nakladate|
l9:l7. č.4| ' s. .i()ó.ricpodepsárc;.
R. Vípeník: Vydáviite překlad1..?,
Knihkupec a nakladatell94ó' č. l2. s. tt6-87.
J' Haukovti: K problénrupřckladůna knižnímtrhu' Knihkupec a nakladatel l94Ó. č. |ó, s' l 30.l3l.
V'Feldstein:Záznanroschůzipub|ikačníkomisezedne7'l2'l945.Vrco.Jbrrrovyarehil'.lilndtlnrl-rul'r.č.kart.4'
inv..iedn-i la. Ustředníkultrrrníkonrise 1945 _ referáttiskový (dá|ecitovátto 'iakoZpráva7..|2-45)'
B ' N o v t i k :N a k l a d a t e | ů nd ro n o v é h or o k u . K n i h k u p e ca n a k | a d a t e||9 4 . l' č '4 . s . 2 l - 2 4 '
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tématu,jako j e invaze, knih několik, pročvynakládat práci na sedmdesát slovníkůa encyklopeďí,
kdyŽ nejlepšíod každéhodruhu budejedna a tu lze vydat ve velkémnákladu, pročmá několik pře.
kladatelůsoučasnětlumočitjediný text. K tomu Jiřina F{auková: ,Jestliže se vysfotlo víc stej.ných
překladůjiž hotových, dalo si je odd' Knižní trh předložit a povolilo ten, který byl nejlepší.,,.Malý nrírotimusí takébedlivě pracovat o svébudoucnosti,jiŽ nemá zaručenu.To obracelo poZornost pokvětnové cenzury na knihy pro děti amládež. ,,'..při povolovtínítohoto druhu literatu.
ry,., oznamoval František Halas, hodlá publikačníodbor uplatňovat ,,vespoluprdci s povolanými
znalci přísnéstanovisko výběrové,,.,,S nemenšínaléhavostímusímítovšemmalý národ na paměti
i svou minulost - o její vrcholy se opírá tam, kde se mu nedostává současnýchroz|oh, okarnžitézákladny. Pro ideální literaturuto znamenalozpřítomnitsi co nejvícea co nejlépestaršíčástkánonu.
Vypracování plánu na vydávríníklasické českéliteratury patřilo od první schůzek hlavním úkolůnr
Státnípublikačníkomise' opět František Halas: ,Jsme rozhodnuti nepovolovat bidného klasika
aťdonuicíhočicizího,dokud za edicí a překladem nebude stát skutečnóosobnost na slovo vzatá,',,o
Sama hierarchizace českéliteratury podle nrírodníužitečnostia hodnoty nebyla úkolempokvětnovécenzury. Ta byla uŽ víceménědána - v literrírní
kitice (myslímeji zde vcelku jako instituci
podnik
sebereflexe umělecké Iiteratury)' Vlastní
ideiílníliteratury spočívalv něčemjiném: bylo
představuje
publikum,
třeba ztotoŽnitliteraturu,jaksiji
s literaturou,jak sejeví v kritice, toje s kánonem' Byl to tedy podnik hluboce pedagogický, celospolečenskáliterární výchova. Publikum'
tento objekt výchovnéhopůsobení,žiíkpokvětnovécenzury, nebylo ovšem nepopsáno.Zdárné
uskutečnění
ideální literatury předpokládalo proto něčemučteniířenaučit_ a něčemuho odnaučit.
V roce l946 si publikačníodbor svolal na zvláštníschůzkuvydavatelekďendářů,starosvětského, avšakdosud oblíbenéhomédiapopulrírníliteratury. Představa, s nížBohumil Novák seznámil i
širšíveřejnost, počítalas ,,noým česlqmkalenddřem,, jako orgánem estetickévýchovy, který široké vrstvy seznámí ,,s ýkvětem našíliteranry.., s dílem ,,našich velbých bdsníků,,'Aby kalendríř
získal mezi spisovateli ideální literaturydůvěrua mohl svénovéposlání naplnit, měl se napříště
zbaviÍ-,,bez,cennéhcl
smetí,.,jaké s ním bylo spojeno doposud. Námitku, že by čtenrířikalendáře
mohlo ono smetíbez ceny (smetí,Schmutz, bylo součástí
dobovéhoněmeckéhoekvívalentupro
českýliterární brak) být bliŽšíneŽ diltanejpřednějšíchz básníkťr,
prohlásil Novák za neopodstatněnou. ,,Prot, by právě široké vrstvy si ne,,nohlypřečístbáseň Nerudovu, Antonína So,,,y,Viktorct
Dyka, KarlaTomana, Fráni Srámka, Josefa Hory, V. Nez'vala, Fr. Halase, Jar. Seiferta, Fr. Hrubí
na aj', nebo povídku olbrachtovu, Majerové, Kopty, Řezáče, Drdy, čepa, Hostovského,Knapa,
NeJJa? Proto, žeby těm veršůmnebo prózóm nerozuměly, nebo žeby se jim nelíbily? Jalcý nesmysl!
próvě čteruiřikalendářů, nežje Tomanova bdseňZiří
Co můžebýt krásnějšíhoa sroz,wnitelnějšího
jeho
je
a celé
Měsíce, než Hala.sova bdseň o Praze a celéjeho Torso naděje, nežje Seifertova báseň
o sv. Vdclavu a Maminčino zátišía cekÍjeho sbírkaZhasněte světla, nežjsou veršeHrubínovy, Kolnruna Cassia, Ivana Blatného,Jana Zahradníčkaa Karlq Vokiče. A totéž
platí o próze olbrachtově, povídl<ichKoptových, Majerové, K. Nového,J. Drdy, J. čepa, v'íechnašich tlobrých prozaiků,
počínaje realisty a končetěmi nejmladšími..,1,
Jmenovaní autoři, jež mě|a ,,Iidovdruirodníčítanřa,.(Novák) prosazovatjako novou populární
četbu,tvořili v nejednom ohledu včetněideologickéhoažmanifestačněmnohostrannéspolečen-
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J. Haukovri,c. tl.
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Tamtéž.
B. Novák: 0 nový typ českéhokalendiiře,Knihkupm a nak|adatell 94ó' č.2 | ' s' | 75- l78'
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ství.Výčetjistě kladl důrazna;
cítěnou tradici vůbec (řada do
poezie je vyzdviženo Tomano.
báseň spuštěná citací z písně
atd.).Nad to však uvedenéaut
jiŽ dostalo kriúckého zaÍazen
Pokvětnová cenzura hledal
puliírníliteratury (přednějšínt
edice typu někdejšíhoRodok
v nakladatels tv í Pr áce pod náz
las, Bezručqi,,.,",psa|Novák
vání niákladůbásníckých sbír
básnické sbírky v nákladu 44C
ferních se náklady měly snižc
kladl například zazás|uhu, Že
mhouřeným o čím,,ndkladysb
cích dosahují průměrnévýše
autorů, kteří představují poul'
hybují kotem 5 00_2000,,.,"
Přísně hierarchický ideál l
Ie totiž vycházelo mnohonásc
klasiků stačilo napsat. ,,Zdale
sp is ovateIůp r o mlóde ž,,.korr
(číslaudávala počtyknihjedr
nu kvitovaljako kladnýjev' Ž
ci zapůl roku) ,,za.rroupenp
tedy dostředění literiírníkom
choly jsou nutně ojedinělé:n
Podle anonyma z Dneška
v letech 194548 potlačova
v podstatě o nezavedenélitet
třídy textůprosazovaly (stěŽ
ideální literatury,jakjej vidí
lokální (?) autor protestoval,\
program implicitně vlastněv;
kde činitelůmcenzury splýv:
Pokvětnová cenzuraSepc
místohlavnímu,aby okraj us
jimečných moŽnostímalého
nejhlavnějšímv hlavnímbyli
tury byla dílajinojazyčná'in
významné ciziny. A mohla l
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B' N': NěkoIiksratistických
publikační
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ství.Výčetjistěk]adl důrazna národněpoliticky angažovanoupoezii posledníchlet a na niárodně
cítěnoutradici vůbec (řada doporučenýchkalendiířových autorůzačínáNerudou, ze všíčeské
poezieje vyzdvlženoTomanovo ZáÍí,tedy nejen veršeÍematizujili venkovský prostor, ale také
báseňspuštěnácitaci z písně Svatý Václave do českélyrické tradice nejhlouběji, jak možno,
atd.).Nad to všakuvedenéautory spojovalo vesměs to, že šlo o moderní Spisovatele,kter.ýmse
jiŽ dostalokitického zaÍazení,o záHadni ceně jejich díla nebylo pochyb.
Pokvětnovácenzurahledala k rozšíření
ideálníliteraturyijiné cesty nežovládnutímédiípopuliírní
literatury (přednějšínežkalendář byla na tomto poli sešitovárománová řada, populární
edicetypu někdejšíhoRodokapsu, jaká s podporou pokvětnové cenzury vznikla v ztmě |946
jako jsou např. Toman,Hav nakladatelstviPráce
pod názvem Románovénovinky). U ,,autorů,
las,Bezručaj...'*'psal Novák počátkem roku 194], měl publikačníodbor nakladatele ke zvyšováníniíkladůbásnických sbírek,jestliže je sami stanovili příliš opatrně (v průměru vycbáze|y
básnickésbírkyv nákladu 4400 výtisků).A obráceně, u děl podle měřítek ideální literatury periferníchse náklady měly snižovat.Po prvních hektických měsícíchčinnostisi publikačníodbor
kladl napříkladza zásluhu' že navzdory všemtaktickým manévrumnakladatelůa vlastním přimhouřenýmočim,,ntikladysbírek,románů,btísniclcýchsbíreka knih pro děti od autorůvynikajícíchdosahujíprůměrnévýše I0, v někteých případech až ]5000 výtisků,, zatimco u ,,těcll
autorů'kteřípředstavujípouhý průměr,,, jsou ,,daleko nižší'Zde totižse průměrnénóklady pohybujíkotem5 00_2000, .,,,
Přísněhierarchickýideál literaturyuváděl pokvětnovoucenzuru do napjatéhopostavení:stále totiŽvycházelo mnohonásobněvíc knih, nežkolik jich několik desítekmoderníchnárodních
klasikůstačilonapsat. ,,Zdaleka nemáme 32 l dobých a vynikajícíchpoetů,6 l0 prozaiků a 450
pro mládež,..komentovalpublikačníodbor sebekritickyjednu ze sezonníchstatrstik
spisovatelů
(čísla
udávalapočtyknih jednotlivých Žánrů,nikoli počtyindividuálníchautoru).Na svou obranukvitovaljako kladnýjev, Že docházíkekoncentraciprodukce,žejedenautorjejiž (šloo bilan.
cizapůlroku),,zastoupenprůměrně
dvěmaažtřemiknihami,,,,,.
Trendem ideálníliteraturybylo
tedydostředěníliteriárníkomunikace: co nejvíce čteniířťr
mělo čístco nejhodnotnějšítexty. Vrcholyjsou nutněojediněIé:malý národ měl čístmnohem méněrůznýchtextůneŽ dosud.
Podleanonymaz Dneška,citcvanéhozde úvodem,měly státnízásahy do literárníhoprostoru
v letech194548 potlačovaturčitéautory, typy autorů,edičnídruhy nebo třídy textťr(mluví
v podstatěo nezavedenéliteratuřeregionální),aby najejich úkorjinéautory,typy autorůnebo
třídytextůprosazovaly (stěžujesi na překlady a na klasiky). To víceméněodpovídá programu
ideálníliteratury'jak jej vidímemy, s tím ovšem,žeideologický zárněr,proti němužmladý (?)
lokální(?) autorprotestoval, v normativníchtextech pokvětnovécenzury nena|ézáme.Přestožeji
program
implicitně vlastněvylučoval,v praxi se taková tendencemohla uplatnit- druhotně,tarn,
kdečinitelům
cenzury splývala s jejich nejvyšším,
kulturně centralizačním
posláním.
Pokvětnovácenzurase pokoušelaformovatliterárníkomunikaci tak, aby vedlejšíuvolňoval<;
místo
hlavnímu,aby okraj ustupovalstředu.Hlavním byla původníuměIeckátvorba,doklad výjimečných
jejichŽ přínos byl jiŽ nadpochyby uznán; tím
moŽnostímaléhoniíroda,clílaautorťl,
v hlavnímbyla pak poezie autorůsoučasné
nejhlavnějším
zra|égenerace.okrajem ideálníliteraturybyla dílaj inojazyčná,importovaná v překladech zb|iŽši či vzdálenějši, významnějšía méně
významné
ciziny. A mohla to takébýt literatura lokální anezavedená, o níŽ nrluvil anonym v

28
29
30

B. N,: Nčko|ikstatistickýchdat o knižnímtrhu za rok I 94ó, Knihkupec a nakladate||941 , č' 8, s' 73.15
ZprÍvao činnostipublikačníhoorlborumin. informací,Knihkupec a nak|adate|l94ó' č.ó' s. 37-39.
Tamtcž.

z0
Dnešku, zejménapokud se chtěla prosadit nezávisle nimo většínakladatelsképodniky a j1žuznané
časopiseckétribuny..' Na prvním místěvšakokraje představo valtzv.literrírní brak, zábavná popu.
liírníliteratura Se svou dosavadnížánrovou strukturou, autorskou a publikačnízákladnou. Prioritní
postaveníbraku mezi nepřípustnýmidruhy textůdoktádá takéjediný námznámý pokus o Systema.
Íizact cenzurnípraxe zavedenim vnitřních regulí rozhodování. Na podzim |946,kdy se jednalo o
rozšířenípravomocí Státní publikačníkomise, navrhl K. J. Beneš pro zamýšlený lektorský sbor
pouhédvě ,,základní směrnice,,: ,,a) u původníliteratury odlišit literární brak od hodnoty. Tímby
automtlticlcyodpadlo čteníruklpisů hodnotných česbýcltautorů,jejichž jméno samo ručíza úroveň. Pro lektorslcýsbor bude ovšemtřeba vypracovatjejich seznam. Tento seznam musíbýti důvěrný; b) u přektadů přistupuje kromě úkolu sub a) je,štěúkol vyloučit méněhodnotruÍdíla téhož
autora, což.se ýkti zejménaautorů úspěšných,z nichž se místo výběru překlódá až dosud všecJt
,,]1
no.
Prvni z cílťrprogramu pokvětnové cenzury, odstraněnítzv. |iterárniho braku, v rovině ideje
předtím uždávno existor,al. Do poválečnékulturní politiky zde byla integrov ána operace vyloučení tzv. Iiterárníhobraku (redukce historicky dvojdomé literrírníkultury o její dosavadnícentrum
populrární),výsledek setkání staletéhodiskursu zhoubnéčetbys osvětovým hnutírndesátých let,
teorie, jeŽ byla opuštěnav prů-běhudvacátý'ch a třicátých iet pod viivem avantgardnímocierny.
Svou hranicí se ideální literatura |94548 kryla s konzervativním modelem literárního prostoru
jako základnímvýchodiskemoperacevyloučení'Nejbezprostřednějipokvětnová cenzuranaváaala
na snahy části protektorátního aparátu z \et |93940 o plošnó potlačenítzv. literárního braku
zvláštnímzákonem, 1ežse institucionálně opíraly o ministerstvo vnitra a myšlenkově o Soldanovo
shrnutíkonzervativní,osvětovékritiky populrírníliteratury (,,Skutečnouruipravou literdrního braku by bylo brak potlačit.,,- o literárním braku, l 941).
František Ha|as osobně a trvale i důvodová zprávak osnově tiskového zákona reklamovali jinou návaznost: na ,,původnínávrh.., kteý ,,nastíniliza okupace někteří nakladateléa,spisovatelé,z.
nichžVlatJislav Vančura,Jaroslav Kratoch,-íl a BedřichVdclavek padli za oběťnacistickéz,vůle,....
Míněn byl program tzv. národně revolučníhovýboru spisovatelů,kteý měl na základě Václavkova
konceptuvznikat odjara 1942 ve spolupráci Černého,
Halase azprvvi Vančury.'.Program skutečně předjímal leccos z principů,na nichž stála ideální literatura,předevšímvynětí spisovatele ze sfé.
ry ,,zištných..,soukromých zájmů a jeho zaměstnánív nově tvořenémStátnímsektoru jako tvůrce
veřejných hodnot' jemuŽ odborná samospráva literárních zá|ežitosti zátoveí dopřává dostatek
tvůrčísvobody. omezování materiálních zdrojůjednotlivým literiírnímaktivitám podle jejich výZnamu pro ,,potřeby ndrodní. (tedy kupříkladu přidělování papíru)předpokládal všakprogram výslovně jen na přechodnou dobu' Ve věci jakéhokoli dalšíhoomezování publikačníchsvobod byl
zásadně zdržen|ivý.Nikde nevyhrazova| literrírníprostr'rrjen pro díla hodnotná a pojem literárního
braku (anijiné označenípro celek nebo čiístpopuliírníliteratury) neužíval.Podobně i dalšíprojekt
poválečnéhokulturního uspořádání,obsaženýv ústřednímprogramovémspisu občanskérezisten.
ce Za svobodu do novéCSR (ilegálně |941, 1945), chtěl nebezpečímtotalitotvorného,,masismu..
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čelitvýhadně demokratizací vzděLánía podporou ,,hodnotnétvorby a práce ve všechoborech
kulrurníhoživota,,'o,Tedy nikoli potlačovánímtvorby apráce,,nehodnotné.._ například znepÍípustněnímtzv. literrírníhobraku. Včleněníoperace vyloučerrído programu pokvětnové cerLZUry
(ideálníliteratura |94548 měla vzniknout právě touto operacía současnýmpřeuspořádáním
toho,co by po nízbylo) tak svědči|oo dalšímprohloubenírozchodu s moderníkulturou,k němuž
v české
literatuře od druhérepubliky docházelo.
Pokvětnová cenzura operovala na pozadí přesvědčenío přirozené nadřazenosti umělecké
hodnoty(symptomaticky o ní mluví jako o hodnotě bez přív|astků)nad všemi hodnotami jinými.
Tentoaxiologický řád byl pro ni organickou osnovou literatury, jež zase organicky odpovídala
národu.Básníci a literárníhistorici' zastupujícína ministerstvuinformacísoudobou lite.
svému
rrírní
elitu' nechtěli dělat nic proti českéliteratuře,jen jí napomoci k ní samé.Upřímně proto nerozuměli,pročjim právníci a úřednícibránídát tomu, co národ potřebuje od literatury a literatura
od národa' výraz zákonem, ,Na mnohých stranách,.. konstatoval Bohumil Noviík na podzim
l945 s výmluvným politováním, byla zatímprojevována ,,neodůvodněnáobava z jakési cen?,ury,.,,.Neodborník,nezasvěcenýčlověknemuselsnad vnitřaířád literaturyještěrozpoznávat,nemohlna něm všakani nic změnit. Existence objektivní hodnotovéhierarchie nejen v rámci české,
alei mezi literaturamizbytku světa dávďa naději na celonárodníshodu,jeŽ s postupujícímpoznánímjednou zahrne i ministerstvo spravedlnosti a kancelář prezidenta republiky.
Jak byl program ideální literatury uskutečňován?Povolovací řizení z |et |94548 nemáme
konkétnědokumentováno;.o
z celéagendy(ročněse vyřizovalo zhruba 5_8 tisíctitulů)Se nedochovalonebo nenídosud zpřístupněnonic. ,Jestliže se dnes mnozí,a to próvem, poza'stavujínad
zríplavouknih, které vychá7ejí,i, bránil na podzim |947 Ya|tr Feldstein činnostsvou a svých
kolegůproti výtkám literární publicistiky, 'jak by asi vypadala situace, kdyby zde nebylo SPK a
publik.odboru a ministerstva informací a hlavně, jakó literatura by dnes zaplavovala ndšknižní
trh,,',,Pro nás to je otázka,nan1žbezalespoň částečného
zpřístupněnípovolovacích spisůodpověďnenímoŽná:Jak by vypadalaliteratura|94548, nebýtpokvětnovécenzury? A pokus, který
jistěLze,totiŽ vysledovat,do jakémíry odpovídalaknižnínabídkaprogramuideální
podniknout
(ve
literatury všechohledech včetněniíkladů),
nenízde našímcílem.
Pro zajímavostse nicménězkusme vrátit ke dvěma z citovanýchinstrukcípokvětnovécenzupočet,
ry:kFeldsteinovu konstatováníz konce roku 1945,ženakladatelézaŽáda|1o
,,neúnosný'.
o třicetpřekladů z dánštiny, a k Novákovu vyjádření z počátkuroku 1947, že ma|ý českýniírod
čístvše,co napsal Louis Bromfield. Z Bibliografie české
knižnítvorby 194540
,,nepotřebuje,.
zjištu.;eme,
Že za rok 1946 (karn nejpozději mohly Feldsteinem zmíněnéŽádosti spadat) vyšlo
v českýchzemích jen devět a v roce náslerlujícímpatnáct titulů přeloŽenýc.hz dánštiny. Třicet
dánskýchknih tedy nevyšloza celépředúnorové
období.Bromfieldových románůse v roce 1946
objevilosedm (Co se stalo s Annou Boltonovou. Divoká je řeka, Dvacet čtyřihodiny, Když nastalydeště,Než se rozední,Noc v bombaji, Paní Parkingtonová);o rok později již jen reedice
Anny Boltonovév Románových novinkách. To byl na mnoho let posledníautorůvsvazek v češ-
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Za svobodu do uové Československé republiky. Ideový program domácího odbojového hnutí vypracovaný v letech
l939'4l' Praha l 94.5(prvnílegálnívydání s úvodemK. J. Beneše),s' l 12.l l 3.
Zpráva24-|L45'
Ministerstvo infomrací bylo roku l953 zrušen.:,archiv -qedochova| jen torzovitě, člnnostpub|ikačníhoo<lboruje
dokunrentována ještě hůře neŽ činnost odborů jiných. Kompetence Kopeckého ministerstva přešla po zrušení na
ministerstvo školstvía kultury' odtud byI při archivním zpracoviínífond ministerstva informací nedávno doplněn' nikoIi
však o povolovací agendu. Další' přinejmenšímjednotlivé nálezy v tomto směru lze snad očekávat,a to i v soukomých
archivech.
Zpráva 25_947.
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tině. Součetpoložek, zaznamenaných v bibliografii, ovšem pozoruhodně odpovídá údaji, s nímŽ
zkraje roku 1947 přišel v novinové ívaze naď zahraničnímibestsellery (,,kteréneznamenajísno.
bům nic jiného nežliterární periferii, někdejšírodokapsy..) dobře asi informovaný Karel Polák:
,'A to pý mělo vyjítBromfieldů dvanáct, vyjdejich všakjen osm.,,,,VezmemeJi nepřímo potvrze.
ná Polákova čis|aza bernou minci, zdá se, že se přinejmenšímoba dotyčnéprogramovévýroky
Vďtra Feldsteina i Bohumila Nováka zásadně nerczcházely s praxí pokvětnové cenzury. KdyŽ
malý národ nepotřeboval tucet Bromfieldů, dostal jich o třetinu míň.
pokvětnovécenzury.Pro svéprávnípostaveníse
obecnějejistě řeba počítats nižšíúčinností
obejítdala a obcházenajistě byla. Publikačníodbor si stěžoval,Že nakladateléantedatují,naléhají
na dodatečnápovolení,volají po pochopenípro sociálnípotřeby svéi autoru;někteřísystémdokonce ignorovali _ pokuty od ministerstvainformacísi pý předem zakalkulovali do ceny knitry.
Ža*y, jeŽ v hierarchii ideální literatury stály kriticky nízko, povoloval publikační odbor
přinejmenšímv určitýchobdobíchbenevolentnějinapapírz vlastníchzásob nakladatelů(tenv roce
1945 tvořil polovinu úhrnempotištěného
množství).Byl to jediný kompromis, který pokvětnová
cenzura se svým viastním programem uzavře|a?
Kupříkladu nabídka dobrodružnýchrománů, jejichžpříslušnostk populární literatuře byla jiŽ
od pohledu nepochybná (obálky' edice, tituly, pseudonymy)doznala v letech |94647 jistérenesance,jeŽ se muselaještěpestřeji vyjímatnapozadi publikačního
útlumuz druhépoloviny protektorátu. Va|tr Feldstein kladl pokvětnovécenzuře za zásluhu, žezanez1|avydáváni tzv. literiírního
braku alespoň do témíry, že1e ,,dne'ssituace na knižnímtrhu nesrovnatelně lepšínežv době před.
mnichovskérepublilcy,,,,,.
To byla pravda, svět populárníbeletrie nedosáhl po květnu jiŽ nikdy
svých rozloh z druhépoloviny třicátých let. Z hlediska ideje plošnéhopotlačení
byl všaki momentálnístav kompromisem.Mohlo by se tedy zdát,žemístodrastickéhoa bleskovéhostlačení
existující - notoricky známé _ krásné slovesnosti umělecké i neumělecké do tvaru ideální literatury
sledovalapokvětnová cenzuraspíšepozvolnějšícestu,představuefektivněfungujícíholiterárního
systému,v němŽ až na výjimky (erotická literatura,komerčnísešitovéedice' někteříautoři) není
žádný|iterárníobor radikálně potlačen,ale postupněpřesouván na místoodpovídajícíjehoobjektivnímuvýznamu.
Souhrnnáčíslaz publikovaných vý.kazůpokvětnovécenzury nedávajíúplnéřady a údajeo nepovolených titulech většinouabsentují.Víme z nicho.'nicrnéně,
žedo záši |945 publikačníodbor
povolil 1 l89 knih' přičemždalších3620 žádostiodložil.Do poloviny ledna l946 bylo celkem por'oleno3308 titulů,cožbylo stáleještěo 400 méně'neŽo kolik nakladatelépoŽádalijen do polovrny zátÍí|945'Za přibližněstejnoudobu bylo z 1500 požadovanýchpřekladůpovoleno 600, zbytek
odloŽen. Na vrub zdržováni měl v těchto prvních měsícíchjít rozdíl mezi žádanýmia povolenýmr
tituly výhradně,aneboa|espoňpředevším.Na prvníschůziStátnípublikačníkomise Bohumil Novák uved|'žeod červencepublikačníodbor ,,nezamítlvyddnížádné
publikat:e,u průměrnýchpou'
ze snížil náklad, jiné zatírn odložil,,.,.V roce 1946, v situaci nepoměrně ustálenější,kdy

předpokládáme většíjist.
1400-2000 titulů,tedy pt

Nejen doloženýprovc
kačníhoodboru ministers
zor, podle něboŽ ,,od květ
periodickéhotisku a cenz
jako orgán prokulturního
Snažícenzuru chápat liter
se,,". achápe ji spíšejako
ných 'sítíliterárních instit
moŽnosti přístupurůzný

Upnutím na ideál litet
na ..industrializaci"o'liter
tých a padesátýchlet. Pol
něcenných, pro niírod m.
převrat nemusel opustita
vé.Stačilorozšířitpojetí
ze snářů či inzitní histor
,,my.sti c ký ex is tenc iali stit
,,kontrarev o lučníp seudo
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kp.: Co s BromÍieldemet consortes?,Právo |idu 28. |edna |947, s. 4'
Zoráva |2-8_16.
Vycházírne předevšímz nás|edrrjících
č|ánků:F. Halas: o lepšíorganizaci nak|adate|ského
podnikání,cit. výše:J'
Hauková: K prob|émupřekIadůna knižnímtrhu,cit. výše;B 'N': Něko|ik statistickýchdat o knižnímtr.huza rok !94Ó, cit.
výše'
Zápis o I. schůzi Přípravnépub|ikačníkomise konanédne 24. listopadu |945' nepodepsáno,zřejmě úřednízi:unam
provedený ministetstven}iníorntací.Všeodborový archiv' fond Úno-rulr,
č. ktrt.4, inv. iedn. 1|/la, Ústřední
ku lturní kom ise * referát tiskový (dá|ecitován .jakoZápis l ).
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K. Kaplan: ,,Cenzura 1945*
8.
D. Saunders:,,VictorianOb
(eds.):Writing and Censors
J,Šmejkalová-Strickland
Richard Burt (ed.): The A
Minneapolis 1994. s. 210, 2
S r o v . R . B í l i k :I n d u s t r i a | i
Na ziikladě citovaných hod
nakladatelů,dán tzv' Iikvida
fond ÚV KsČ - Generální
přcdúnorové|iteraturypřipr
Zitpis 1.
Zpráva24.|145.
J. Z. Bartoš:Zpráva hudebn
nakladate|l947' č' 33-34' s
SčítÍmeúdajeze zprávv cito
I . č t v r t I e t lí9 4 ó . K n i h k u p e
ministerstva informacíza II
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předpokládáme většíjistotu rozhodování a tedy i více přímých zákazi, nebylo povoleno cca
1400-2000titulů,tedy pětina ažčtvrtinaze všechtěch, o něŽ nakladate|ézaŽáďa|i.
Nejen doložený provoz a program, ale ani údajesvědčícípro masivní rozsah působenípublikačního
odboru ministerstva informací, nám tedy nedovolují akceptovat dosavadníodborný názor,podle něboŽ',od května I945 J.aktictq ilidná cenzura neexistovala,.o'.Neexistovala cenzura
periodickéhotisku a cenzura knih nebyla za|oženajakopolitická kontrola tištěnýchobsahů,ale
jakoorgánprokulturního(ve smyslu elitníkultury) formováníliteratury.Podobně se ovšemdnes
snaŽí
cenzuruchápat literiírnívěda' kdyžjejídějiny uvolňujez područílineární,,hypotézy
repre.
se..o.a chápeji spíšejako soustavnou administraci četby, ,,komplexupřekóžek a zóbran vynářenýchsítíliterárních institucí,který.formujeprostor mezi čteruiřema světem textů',oo
a stanovítak
možnosti
přístupurůznýchskupin čtenářůk různýmskupinám textů.
plánováníspolupracovalprojektideálníliteraturyz|et194518
Upnutímna ideál literrírního
na,,industrializaci..o,literatury, pňpravoval pochopenípro liíeraturu-toviírnuz přelomu čtyřilcátýcha padesátýchlet. Pokvětnová cenzuraprosazovalapotlačení
určitýchtextů_ hodnotověméněcenných'pro národ ménědůležitých jako organickou potřebu literiírníku|tury. Únorový
převratnemuselopustit administrativnibázi, kteroupřipravila, ani její rámcovévymezeníideové.Stačilorozšířitpojetízhoubnéčetbyz textůpopulárníliteraturyi na texty literárníhouměnía
ze snářůči inzitní historiografie na vědeckéa esejistickéknihy nemarxistické.Například na
brak,, (Ian Vladislav: Nedokončenýobraz),na
,,mystickyexistencialisticlcýprotihumanisticx4a
pseudovědeckýbrak.(Petr Den: Řeči ke gymnazistům)atd.a"
,,kontrarevoluční
V jednéoblasti byl s pokvětnovoucenzuroutěsněspjati literlírnípohyb v užšímslova smys.
lu,nástupŽánrověpoetickýchprvkůbudovatelskékultury. ,,...před válkou nebyly šltigrypodro.
benvcenz'uře,vydával 'se naprostý brak,,.konstatoval při úvodnímzasedáni Státnípublikační
komisev listopadu l945 Jaroslav Tomášek'o'Pro zvláštníkontrolu populiírníhudby ,,zejména
po strdncetexto,-é,.o,
se zároveň vyslovil Václav Dobiáš. odstranit ,,problémhudbypopulární,
přesněji řečenotzv, hudby lidové,kteý tkví většinoltv její složce textové,.o,
pak Dobiášovu hu.
debnírnu
oddělenípomáhala zvláštníkomise, scházejícise * vímeo roce |947 _ za účastinejmenovanéhotextďe dokonce každétři týdny. Nepovolených hudebníchtisků _ většinoujistě
písňových
textů- bylo za roky 194547 rteméněnež232.',,
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K. Kapiarr:',Cenzura l 945-l 953..' ln: K. K', D. Tomášek:o eenzuře v Ceskrrs|rrvensku
v |etceh|9] 5_5ó' Praha l 994. s.

ó-

D. Saunr.lers:
,,VictorianObscenity Law: Negative Censorship or Posirive AdministratioD?"ln: P. Hylarid, N. Sammells
(eds.):Writing and Censorship in Britain, LondonNY 1992, s. 156.
J' SmejkaIovÍ-StrickIand:
',CensoringCanons: Transitionsand Prospectsof Literary Institutionsin Czechoslovakia..'In:
Richard Burt (ed.): The Adnrinistration of the Aesthctics: Censorship, Political Criticism and the l'ublic Sphere,
M i n n e a p o l i1s 9 9 4 .s . 2 1 0 , 2 l L
literarúra,BratisIavab'd' l l994|'
Srov. R. Bílik: Industr.ializovaná
Na zák|atlěcitovaných hodttoceníby| v roce l950 zbytek výtiskůuvedených knih, znárodněný se sklady soukromých
nakIadatelů,díntzv.likvidačníkomisípřiliteriírníkanceIířidostoupy._Srov.zápisyzjednánílikvidačníkomise,SUA,
fond UV KSČ _ Generálnísekretariát |$)/24, č.kart' l 94- l 95, arch.jerln' 1224_25' o revizi zabavcných pozůstatků
předúnorové
|iteraturypřipravujeme zv|ášmízprlivu.
Zápis l .
Zpráva24-||45.
J' Z. Bartoš:Zpráva hudebníhooddě|eníministerstvainformacío publikačníčinnostiza l. pobletí l 947, Knihkupcc a
t|akladate|
l947' č.33-34' s.323.324'
Sčítiinre
údajeze zprávy citovanévýše arJá|ezezpráv..J.Z. Bartoš:Zpráva hudebníhooddělenímin isterstvainformacíza
l. čtvrt|etíl94ó. Knihkupec a nakladate|. l94ó' č' 20' nepaginováno: J' Z. Bartoš; Zpriíva hudebního oddě|ení
ministeÍstva
inforrnacíza II. čtvrtletíl91'ó, Knihkupec a nak|adate|l94ó' č.33.34' s. 27l.
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mezi proVáclava Dobiáše i dalšípříslušnéspecialisty pokvětnovécenzury na1ézámezátroveťl
tagonistyhnutínovémasovépísně.Impuls k němu dali okamžitěpo květnu l945 právě skladatelé
semknámse
jakoDobiáš, spisovatelésepřidávaliliknavěji.,,,Hej!Kde jste, óbásníkové?Se.stupte
svéhoParnasu! Lid vás potřebuje, právě takjako nás. Sedněte a pište, hezlq do pochodu, poctivé
'..
českétrocheje' dával jim proto na podzim 1945 instrukci stran metra a rytmu Jan Hanuš. Revolučnísituace nabídla podle něj šanci,jaká se nemusíopakovat: ,,Buď ddme lidu to, co potřebuje,
dtime mu to nejlepšía včas,podchytímejeho zójem a vychovdme ho, anebo tuto převratnou chvíli
,Iehčím
zbožím,a my budeme muset těžcedobýz'aspíme,předejdou ruis našipopulórní kolegovés
,bezjediného výslřelu'.,.',
vat kuspo kuse pozice, kterétlnes, abych tak řekt' můžemeobsadit
V těch chvílíchbyl uŽ Václav Dobiáš spolu s Františkem Halasem autoremténovémasové
písně,která jako jedna z má|a,ne-li jediná z pokvětnovéhoobdobískutečně,,zlidověla....'Jmenovala se Do práce:
,,Prohraje to, kdo se válí,
republika práce je,
tomu čest,kdo nezahálí,
tenjejejí naděje.
Vyhrňme si rukávy,
kdyŽ se kola zastaví.
Hola hej, hola hej,
do práce se dej...'.
jiných'
Pokvětnová cenzura uvolňovala pro tyto veršemísto,měly se ,,zpivat,,místo veršťt
jeden
text textemobdobným,
takových,jakése napříště,,zpívatnebudou...Nenahrazovalse přitorn
prosazovala se jiná poetika. Namísto dvou písní,z nichŽ jsme citovali úvodem,lascivního a
senrimentálníhokupletu, jeŽ pokvětnový čtenrířměl znát jen z pranýÍeLidové kultury, pÍicháze|a
piseřl rozkazovacího způsobu a veřejného niímětu, verše o ,,nás.. a o ',nich.., o ,,práci.. na
novémsvětě, text,jehožnejvyšším
posláním,jak o něm snil Dobiáš' by|o ,,vynořit z
společném,
.jedincůmohutný,činorodý cel ek,,'..

5l
)l

J. Hanuš:
Jakouhudbudnespotřebujeme?,
Rytmusl 945' č.l , s'9.
Zde se držínre
zjištění
JosefaKotka:Pová|ečná
masovápíseňa.jejídobovésvědoctví.
Hudebnívěda l99ó' č.4' s,
357.373.Potlobně|zečíst
v dobové
literatuře:
to možné,
žeDobiáš,kterýprošelvšemivýstřelkyformalistické
,,..'jakje
prolid v pokvětnovénr
období?.,
hudbyburžoazního
modernismu,
složilv červnul 945prvnívskutkuzlidověloupíseri
V. Karbusický:
Masovépísně.''ác|ava
Dobiáše.
lludebnírozhledyl955' č.8' s' 403-407,
v Halasovýchspisech(sv.3, A co básník,Prahal983,s.l69;na s, 427*8KunderaDobiášovu
L. Kunderapublikova|
podobypublikovanépod
spolupr.ácis Halasemupřesňuje).iinou',,literá.ní..
verzi textu,nly vychiízíme
z ,,umírněné..
titulemBudujeme(a s notovýmzápisemDobiášovymelodie)v lidovékuituře1947,č.3' s. ó. Prvnínrímznámé
písněč.l).
samostatné,
sešitkové
vydánípochuí ažz roku |949 (Melantrich,Socialistické
V' Dobiáš:o novoupíseň|idu,RytmusI945'č.3' s. 3.
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podobně popisuje, set
J.L.Borgese, Michaela
značněodlišná' topos v
světa, kteý ztratil sakrá
hierofanie, hrdinové ho
,,trhlinu" v prostoru,kt
Z|atéuličcese zazv|ášt
menzi., můžemesetkávt
sakrální povahu ve větš
která se podobá realitě 1
Meyrinkovi b|ízkýjt
býval ve svéodbornéi r
představuje neviditelný
jež podle tradic leŽív In<
lišný od prostoru světsk
horami, ý zvláštnídomy
zumí myšlenkám druhýc
podřídit morální čistotě
Stabilitu tradičněvn
povídky vznikajíve 40.l
růpředevšímreflexí.iro
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Srov' I)' Hodrov:í: Brána
dnešnífilmové tvorby, na|
Srov. A. Zachová: Román
M.E|iade: Tajemství doktr
J. L. Borges: T|ón, Uqbar
J . L . B o r g e s :c . d . ,s . 1 3 .
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aziteuexistence,jinéhosvěta..,,jinédimenze..patřítradičněk iniciačnízkušenosti,hraje
k.líčovou
roli ve všechiniciačníchobřadech,setkáváme se s nimi i v dílechmystikůa ie
spjats průchodemz jednoho světado druhéhc,přechodem od známéhok neznámému.'v iniciační
literatuřemá tento topos ,jiných dimenzí..sakrálnípovahu a většinaautorůho takévelmi
podobněpopisuje, setkárne se s ním např. v díle Gustava Meyrinka' Mircea Eliadeho'
J.L.Borgese,Michae|a Endeho nebo Car|ose Castenedy. I kdyŽ poetika uvedenýchautorůje
značně
odlišná,topos vstupu do ,jiné dimenze..pouŽívají
v podobnémsmyslu, pokoušejíse do
světa,
kterýztratil sakrálnířád, začlenitposvátné.V románech Meyrinka má tentovstup povahu
hierofanie,hrdinovó ho prožívajíjako existenci tady i tam a tento zážttek autor popisuje jako
prostoru' která se objevuje pouzeza určitýchpodmínek,např. neviditelný dům ve
,,trhlinu..V
Z|atéuLičce
se za zvláštníchokolnostístává viditelným.'V poslednídobě se s toposem,jiných dij ako.Íantúsy,
menzí..
můžeme
setkávatstále častějiv literatuřeoznačované
kde užuvedenýtopos
jsou
případů
povahu
ve
většině
sakr.ální
nemá. ,,Jinésvěty..
zde chápány jako virtuálnírealita,
kteráse podobá realitě fantasknílrorománu.
Meyrinkovi blízkýje zvláštěMircea Eliade, který se podílemposvátnav životěčlověkazabývalve svéodbornéi uměleckétvorbě. V povídceTajemství doktora Honigberbera (l940)
představuje
neviditelný svět základní téma.Vypravěč najde poznrímkyo bájnézemr Šambale,
ježpodletradicležív Indii a mohou do níproniknoutjen zasvěcení.Jde o prostorkvďitativně od.
lišnýod prostorusvětskéhoa autor tuto Zemi popisujejako ,,.,.zelenýzózrak mezi zasněženými
horami,ty zvláštnídonty, lidi zbavenébřemene let, kteříjsou skoupína slova, třebažeskvěle rodruhých.,'.Dostat se do ní všakmohou jenom ti, kteříjsou ochotni svůjživot
zumímyšlenkdm
podřídit
morálníčistotěa duchovnímurůstu.
Stabiiitutradičněvnímanéreality zpochybňoval ve svémdíle takéJ.L.Borges. I kdyžjeho
povídky
vznikajíve 4O.letech'stejnějako uvedenédílo Eliadeho, lišíse od předcházejícíchauto.
růpředevším
reÍlexí,ironií a hrou se čtenářem'Za všechnypovídkypřipomeňme T|ón, Uqbar,
orbis tertius",příběho snryšlené
zemi Uqbar, existujícípouzejako heslo v jednom z vydáníEn.
cyclopoediaBritannica a zemi TlÓn, kterou se rozhodla stvořjt skupina zasvěcenct (,,Podlejed.
nohoz těch gnostikůje viditelný svět iluze či pře'sněji sofisna.,.,). Vytvořili obrovskou
vymyšlenézemě TlÓn a náhle začalypředměty fantastickéhosvětapronikat clo svěencyklopedii
I-
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: r á n a a š k v í r a .l n : M í s l : t s t a ; e m s t v í m , P r a h a 1 9 9 4 . s . l 0 9 _ l ! 7 ' V s t u p r i o j i n é r e a | l t y v y u Ž í v Í i č á s t
S r o v | ) . H o d r r r v l iB
dnešnífilnnvé tvorby' např' David Lynchc ajeho Twin Peaks.
Srov' A. Zachová: Ronránová tvorba Gustava Meyrinka. Svět liteIatury,l99ó' s.l5_2ó.
M'Eliade: Tajenlstvídoktora Honigbergera,Praha l990' s.50.
J. L. Borges;TIÓn, UqbaÍ,orbis tcítius.ln: Zrcadlo a maska, Praha l 989' s.12_28.
i . 1 , . B o r g e s :c . d . ,s . 1 3 .
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ta skutečného.
Lidé se vice nežo vlastní realitu začali zajírnato tuto zemi, zeZemě postupně mizí
jednotlivéjazyky a svět se stává TlÓn. U obou informacío neexistujícichzemichje spojujícímčlánkem jménorosekruciána J.V.Andreá. Borges a autoři navazujici na jeho tvorbu již čtenářůmnepos.
kytují možnostspoluprožívatiniciaci s hrdiny tak' jak to umoŽňovalještěnapr' Meyrink. Ecou tuto
změnu uměleckého vyjaďování zdůvodňuje postupnou ztrátou nevinnosti. Protože nic už nelze
říci nevinně, nastupuje metalingvistická bra a výrok na druhou. Autoři předpokládaji zna|ost základní literatury (v našempřípadě iniciační)ajejich tvorbaje reflexí napřecházejícítexty, nepopisujíjiž průběhsamotnéiniciace hrdinů,spíšerelativizujímožnostinašehovnímáníapoznáváni.
Ze současnýchautorůlze do tétolinie zďadit Michaela Endeho, který Borgesovi vzdal poctu
povídkou Ko|onáda Borromea Colmiho (Hommage, Jorge Luis Borges)'. Jejím základem je
opět relativizace reality, vypravěčnavštíví
chodbu Borromea Colmiho, zvláštnísloupořadí,které
se zdá být bez konce, i kdyžje součástí
domu obklopenéhojinými stavbami.Hrdina se rozhodl, Že
kolonádu projde,nevěděl však,dosáhne-likonce, dojde.li do mikokosmu nebo vstoupído jinédimenze.Jednoduchýdě1je zasazendo sloŽitýchintertextovýchsouvislostía topospřestupudo ,jiné
dimenze..je znásobován odkazy najiné autory ajiná období,čimžztrácijednoznačnost
a stává se
ret-lexí
na reflexe. K Borgesově tvorbě neodkazujeEnde pouze V podtitulu,povídkazačinácitátem
jen
španělskéhobarokníhobásníkaGóngoraze
17.stoletízeSoledaddelMinotauro:,,...realitaje
tam, kde právě tento pojem (concetto) vytvořilo vědomíalespoň jediného člověka.,,"Z těchto úvah
vypravěčvyvozuje. že napovaze toho kteréhovědomí takézávisi stav příslušnéreality a ,,můžeme
právem předpoklódat, žena různýchmístechzemě existujírůznéreality, ba ženajednom a tom'Samémmístěmůžebýt klidně několik druhůskutečností.,',,veFantastické zoologii Borges Góngora
cituje a předcházi mu heslo Mínótauroso zbudovánílabyrintu.Labyrint vůbeca důmjako labyrint
je častýmBorgesovým tématem,objevujese i v povídceAleenchákán Bochárí, kteý byl zabit ve
svémbludišti.Borromeo Colmi byl architektema mágem' jeho kolonádatvoÍi záhadnýlabyrint a
dům,v němŽ se nacháaí,patřípaníBó. Souvislost podobnéhojménamajitelky Bó s Borgesovou
povídkouo BochiírímmůŽebýt náhodná,je všakukázkou,jak složitékonotacea dlouhéřady intertextovýchodkazůEnde svým spojenímvytvořil. Žádná událost,v našempřípadě záhada,neexistuje sama o sobě,je součástířady podobných událostí,je i součástímnoha jiných uměleckých děl.
Zkušenostivšechtěchto zobrazeníjsouobsaženyi v každéudálosti následu.1ící.
Tento postup,typický zvláště pro postmoderníliteraturu, počítás poučenýmčtenářemschopným odhalit různénaráŽky nebo situace,kteréodkazujíkjiným textůma dodávajítak dílu dalšímožnérozměry.
Druhá linie přechodůdo ,jiných dintenzí..souvisís fantasy literaturou,jež se dnes stává zajíjevem' Nepřehlédnutelné
je mnoŽstvítitulůvydávaných pod tímtooznačením,
mavým literiírním
velký čtenářskýzájem o uvedenýtyp produkce i nepřímývliv na psychiku recipientů,zv|áštětzv.
hry na hrdiny,kteréz fantasyliteraturyvycházejí.David Spangler'.,hodnotívirtuálnísvětjako počítačovou
verzi astrálníchoblastí,jejichŽ vzorce energie si člověkinterpretujenapř. jako bytosti
nebo krajiny. Vědomí tvoří svůjvlastnísvět anďogický ke světu Íyzickému,kterýje takévibrací
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U. Bco: Poznámky ke,.Jménurůže...
světová literaturai98ó, č.2, s.238'
M. Ende: Ko|onáda Borromea Co|rniniho. In: Vězení svotrody,Praha l994.
M . E n d c :c . d . , s . 5 0 .
M . E n d e :c . d . . s . 5 0 .
D. Spang Ier: lniciace chaosu.Mana. |996, s.20_2l . Autor v souv is|ostis virtuá|ní rea|itou u vádí nový l iteráÍnížánÍ,tzv.
kyberpunk, tvořený realitou hyperprostoru a udržovaný počítačikolem p|anety,jakýsi gIobální elektronický mozek' v
jehoŽ rámci se rozvíjív|astllíprostor _ virtuá|nírealita. Podle autora mají knihy kyberpunkových autorůpředevšín
enosticképos|íní'
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energie.Našepředstavivostji interpretujetak,jak jsme se ji naučilividět. Virtuální realita upozorňujena fakt, Že pracujeme vždy s představamr.
Ve fantasyliteratuřejde o vytviířeníalternativníchsvětů,z pracovníchdůvodůsi je můžeme
a ,,lewisovské..'
Rozdíl je v tom, žeTo|kien zkonstruovalimarozdělitna světy ,,tolkienovské..
ginárnísvět se všímvšudy, zatimco Lewis využíváprostupnosti světů.Vznikl tak originální typ
jenžje všakobtíŽněŽánrovězďaditelný, existujínazory,Že jde o pohádky nebo o fanliteratury,
tastickouepiku. Tolkien i Lewis vytvořili typ umělémytologie, která nevznikla na základě kon.
kétníchmýtů, ale na půdorysu obecné struktury mýtů a mytologie vůbec (oba autoři jako
filologovébyli dokonale obeznámeni zejménas mytologií keltskou a severskou). Vytvořili nový
zprostředkovalivstupdo mýtickéhosvěta'
žánr,
kteý sami označilijako mýtotvorbu'''Čtenářům
kteý umožňujepozorovat a pochopit i povahu světa našeho.Zvláštnostíjei to' žejejich texty
jsouurčenyčteniffim téměřvšechvěkových kategorií.PÍevážnáčástdnešnífantasy literatury je
vybudovánana stejnýchprincipechjako díla uvedenýchautorů,avšakkvalitou se většinoupři.
bližujepokles|éliteratuře.
MnoŽstvíliteratury vycházejici v edicích označovanýchjako fantasy, narozdí| od edic sci-fi,
naznačuje
odlišnosttěchto žánrů,i když přesnéhranice lze stanovit obtíŽně.Autoři píšícítuto lijsou častoznámí i jako autoři textůsci-fi. Příklademmůžebýt C. S. Lewis, ale k sci-fi
teraturu
autorům
bývá řazen i J. R. R. Tolkien' Rozdíl zatimnezaznamenávajíani našeliteriírněteoretické
slovníky''.Yycházeji všakčasopisy,kterétuto literaturutakémonitorují,např. Dech draka, časopispro ctitele fantasy a her na hrdiny. Pro sci.fi literaturuje typickéčerpánínámětůzpoznatktt
vědya techniky,exponováníděje do budoucnostia častoi mimo našiplanetu.Fantasy literatura
našiplanetuobvykle neopouští,
vytváří buďnové,většinoumýtickésvěty, nebo zná prostředky,
jakpřekočitrealitu a proniknout do ,jiných dimenzí...Časté
je i cestovánímezi dimenzemi, hrdinovése tak mohou ocitnout v mýtickéříšikrále Artuše azároveřl si přejítdo našídimenze zate.
lefonovatpříteli.,'Jinésvěty..jsou v tétoliteratuřeoznačoványjako alternativní,paralenínebo
virtuální.
Tolkrenůvmýtický svět Arda zahrnuje i Středozem, celý mytologický cyklus vypovídá o
stvořenívesmírua zbudování světa, nejde všako jinou planetu' autor uvádí,že,,Středozemje náš
svět.Umí,rtiljsem (samozřejrn.ě)děj do ryze imaginárního světa (cčne úplněnemožného)staro.
bylého
období,v němžbyl tvar světadílůodlišný.,.,,To|kienovy příběhyjsou iniciační'píšev
nicho putování,o cestě, proto i Hobit nese podtitul Cesta tam a zase zpátky. A iniciace souvisí
sezměnoupostojehrdiny ke světu. Zdeněk Neubauer'o uvádi, žeTolkienovy texty je moŽné
chápatjakomysterijní,protoŽedávajízakusit proniknutíke smyslu existence,podobnějako zaale
svěcovací
obřady' Nabízejízasvěceníčetbou,neobracejíse všakk člověkunáboženskému,
jehoŽ duchovní výchova spočíváv kniŽní vzdělanosti.Tolkien proto zkonstruoval
ke čteniíři,
světs vlastnímjazykem' nrírodopisem,historií,zeměpisem' přírodovědou' umístil ho mezi nebe
a podsvětí
se smrtelnými i nesmrtelnýmiobyvateli' s vlastnímimýty. Typická fantasy literatura
takové
světytakévymýšlí,méněvšakdbá_narozdi| od Tolkiena_ na to, co takový mýtický svět
vlastně
znamená.Předevšímje osudový,každáudálostje vnitřrrímisouvislostmipropojenas ostatními,
nejdeo determinismus,ale o fakt, žekaždávěc existujepouze se zřetelem k celku, žeje
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Z. Neubauer:Nebe azemě. věda a mýtus' Souvislosti l994' č' 2l' s.48_57.
hesIojižobjevuje.Srov. G. von WiIpert:Sachwórterbuch
V zahraničních
sIovnícíchse fantasylitaraturajakosamostatné
der Literatur, s(uttgart, l98ó, s.289. S|ovník uvádí, že fantasy literaturanení fantastická literatura'ale nová Íbtma
která pomocí fantazieevokuje imaginárnísvěty, pseudomytoIogieatd.
fantastického
básnictvíve 20.stoIetí,
H' Carpenter:J. R' R.To|kien _ životopis,Praha l993' s"8ó.
Z' Neubauer:Do světa nt zkušelxluči|io cestě tam a Zasc zpátky, Praha 1992, s.21-23,
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a čarovné.
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kteříse
Narnie. Vstup do Narnie,ježje takémýtickýmsvětem,je umožněndětem,sourozencům,
stěna
skříně
nebo
obzadní
příběhů
se
stává
vracejízpět.Průchodem
všakpo vyřešeníjednotlivých
j
je
faunů,
víl
a
záe
zemi
skřítků,
prohlížejí
děje.
Narnie
a který vtáhnedo svého
raz,kteý si děti
než
na
v
Namiijinak
čas
běží
zlu.
Také
se
účastní
najejichboji dobraproti
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Zemi,|étaprožitáv
iniciačnísymbolikui iniciačnírituríly'
vost příběhuobsahujítyto texty tradiční
uvésttitul Wetemaaod Adama Adrese, auto.
můžeme
Jakopříkiad,,tolkienovského..příběhu
ra našídomácíprovenience,kteď měl mezipfivržencifantasyliteraturypříznivérecenzea vyšelv
příběhartušovského
typu vyprávíkronikríř,kteý
nákladu.Rytířskýdobrodužný
desetiticícovém
IGáli, jenŽ se narodilchromý,bylo knihouosudu
zachycuježivotkrále Gudleifa a jeho družiníků.
chrániljeden
vybranýchryú,řt(kaŽdého
předpovězeno,
žese uzdraví,kdyŽ shromáždíjedenáct
bůh- podobnějako fudiny trójskévrílky)a sjednotísvouzemi Elladu. Zák|ademknihyjsou osudy
jednottivýchrytířů,majícíchvšechnyrytířskéctnosti,a jejich společnádobrodruŽství.
Vyprávění
jehosyna.Élladamá svojihistorii,mytologii,staré
a novéjazyky,sta.
končí
smrtíkrálea nástupem
réanovébohy,vlastnípísmo,knihaje doplněnamapkouzemě,ukázkoupísmai poznámkamik výslovnosti.
pohádkového
typu _ soubojes draky a
Textu nelze upřítjistoučtivost,napětía dobrodruŽství
vlkodlaky,pomocníkyjsou mluvícíhavraniatd'Čtenríř
má všakpocit,ževšechnoužodněkudzná.
Bohovésepodobajířeckémuolympu, světelementiírů
známez keltskémytologie,některádobropfipomínajívikingskéa germánské
literatuřese takénesetkámes
družství
mýty,v Žádnéiniciační
prodo 'jiných světů..mámýtickoupodobu,oba světyse bezproblémově
náhďami. Překračování
línají,např.vstuphrdinydo palácevíly ve stromě,průchodybranamido světaduchů,matkajedno_
ho z hrdinůbyla ve dnežena,v noci rys.
K fantasyliteratuře,,lewisovského..
typu ná|eží
např.desetidílnáságaTajemstvíAmberu od
AmeričanaRogera Ze|azneho.Autor patříke známýmspisovatelům
sci-fi a fantasyliteraturya
ziska|i několik prestiŽních
cen Hugo a Nebula,udělovanýchod roku l958 především
za vědeckofantastickouliteraturu.I ve sci-fi textechse zajímalzvláštěo parapsychologiia mimosmyslové
vnímání,
typickou
telepatii,devastované
Amberupředstavuje
světya novécivilizace.,,Taiemství
jsou pouzestíny'takénáš
fantasyliteraturu.Amberje pokládánzajedinouskutečnou
zemi' ostatní
světje jednímze stínů.
Vládce Amberuoberonzmizíamezijeho dětmivypuknedlouhodobýboj o
moc.Prvníchpět dílůságy vyprávíjedenz královskýchsynůCorwin a odehrávající
se dějje viděn
jeho očima.Druhápolovinaságy vypovídáo osudechCorwinovasynaMerlinaa o jeho protivnících.BojovépraktikyvládcůAmberujsou velmi kruté,jedenz bratrůnapř.Corwinaoslepíauvězního na létado vězení.Členové
královskérodiny všakmajíneobyčejné
schopnosti,ježziskávají
jakéhosirodinného
především
prostřednictvím
riturílu- musejíabsolvovatcestuVzorem,coŽje labyrint,jehožprojítímnabývajíprávě ony mimořádnéschopnosti- jasnoďivost' schopnostregenerace organismu,velkou sílu, ale i moŽnostprochrízetstínovýmizeměmi.Vedle Vzoru vlastní
královskárodirrai dalšírituálnípředměty,především
kuty ,tzv . Trumfy,na nichžjsou vypodobeni
jednotlivíčlenové
rodiny. Položíli některýz nich na karturuku a koncentrujese na zobrazeného
Sourozence,mťlže
navázatspojenía komunikovatS ním.Dalšímmagickýmpředmětemje Kámen
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(|9.37- l995)zemřel,nalezneme
o autorovio' Neffv knizeVše'chnojejinak'
haha l98ó, s.|76.206.ProtožeZe|azny
jeho medailoni v Dechudraka,|995,s.27-28.Vystudovalpsychologii'zajímalse o asijskábojováumění,od r. l969 se
živiljakospisovate|.
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rozhodnutí'kteý dokážeovlivňovat počasí'chránit majitele a upozorňovatna nebezpečí'Do
osudůzemě zasahuje ve váŽnýcb situacích tajemný Jednorožec,blížespecifikovaná však jeho
funkce v textu není.
Zirucjačníliteratury podobný typ rituálů a rituálních předmětů známe. V tomto případě však
předmětypropůjčují
předevšímmimořádnou vnějšímoc, je o ně takésváděn nelítostnýboj,jsou
získáványlstivostía silou. nikoliv kvalitativnívnitřní proměnoujedince. Podmínkou není ani
morálníčistota, nezbytnápro hrdiny iniciačníliteratury.'" Popis zákadných jevůa předmětův TajemstvíAmberu, např. vzoru, zbstávápÍeváŽněv technickérovině bez dalšíhohlubšíhovýznamtl, proto působíjako prostředek ozv|áštňujícíděj, nikoli však ve smyslu iniciačním.
,,v nístnosti velikosti tanečníhosdlu, na černépodlaze, hladkéjako skto,ležel Vzor. Třpytil se a
chvěljako chladný oheň a dodóval celénístnosti zdáníjakési nehmotnosti. Byt to složiý ornament,plný zářivé sílya byl sestavenpřevážně z,křivek, i kdyžpoblíž,rtředubylo i několik přímek,
připomínalo mi to Íantasticky spletitou, do životnívelikosti z,většenouverzi tištěnéhobludiště, v
němž bloudíte tužkou, abyste se dostali někam dovnitř nebo naopak z něčeht,t,en.,,,,
Porovnáme.li tento popis např. s popisem iniciačníhosestupu Pernatha v meyrinkově Golemovi
do labyrintudomu, který byl plný symbolůa odkazoval k hlubšímkulturnímvýznamům,jeví se
jako samoúčelný.
postupZelaznéhovzhledem k pouŽitýrnprostředkťlm
Stejnějako v každémtypickémseriálovémčteníjepodstatnýpředevšímděj''. Popis osob a
psychika postav se objevuje minimálně, dtraz je kladen na dějové zwaty, detektivní záp|etky a
boje. Ani v tomto případě auÍornepřekročil rrímec zábavnéhodobrodruŽnéhopříběhu' Topos
vstupudo ,jiných dimenzí.,zústávánastejněpovrchníúrovnijakoostatníroviny textu.Putování
stínovýmisvěty hrdiny neobohacuje,hledajítam úniknebo pomoc, neníto všakcesta zapozná.
nímjako v případěNarnie nebo Středozemě.Uvedený topos se stává pouze dějovým atraktivním
prostředkem.
Podobnézávěry bychom mohli konstatovat téměřo všechtitulech tohoto typu literatury, pře.
tviířejípředevšímmýtické náměty do dobrodružnýchpříběhůa pracují se stále stejnými schématy. Takésága o mnoha dílech Svět čarodějnic od Andre Nortona má v jednom ze svých názvÍl
jednoroŽce..'a
prapočátkyděje sahajík artušovskýmlegendám.Přestup do ,jiných dirnenzí..obstarávánrenhirze StonehenEe,Ízv.Nesmiřitelný Stolec,jenžmá schopnostposouditč|ověka,ur.
čitjeho cenu a odevzdat osudu, to Znamená,že ho dopravído takovéhosvěta' v němž si jeho
duch,jeho mysl přeje být. Hrdinovi' který se s touto možnostíseznamuje, Ííkají:,,Slyšeljste někdy o alternativních světech, kterémohou vzniknout na záktadě momentólního rozhodnutí?,,,,,Y
zeml čarodějek,v nížse nakonec ocitne, vládnou Ženy mrmořádnýmr schopnostmi, podobně jako
kálovská rodina v Amberu. I zde maji amulety - krystal a kovový náramek a jejich zbraněnú
jsou předevšímpsychickésíly.
obměnou tohoto typu fantasy literatury jsou parodie. Takovým antimýtem je napÍ.Zrození
mýtu aneb Dalšípěkná šlamastyka od Roberta Asprina. DémonAahz, jeho žák čarodějSkeeve,bílýjednorožeca drak uvízli v dimenzi Tulp, protoŽedémonztratil Sílu.Pohyb mezi dimen.
zemijim umožňovaltzv. D-hoplák. V Tulpu se o sebe museli postarat,proto vstoupili do sluŽeb
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Tyto schopnostipopisuje např' E. Haichová v romiínuZasvěcení.TeIepatieje označovánaza zvláštníformu neverbÍlní
k o m u n i k a c e .k t e r o up o p i s u l ei p s yc h u l c g r e .
R.Ze|uny: l. V|ádci stínů,Praha l995' s.77.
U. Eco: Skeptikovéa těšitelé'
Praha l995' s.ó2.
Jednorožecv a|chymistických spisech synrbolizuje ducha a objevuje sc v sousedstvíjelena. jenž symbolizrr.1e
dtrši.
V podobnémkontextuse objevujíi v Lcwisově Narnii.
A. Norton: Svět čarodčinic.
Plzeň | 993. s. l4'
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krále a pomáhali mu bojovat proti nepříteli. Jejich Strategiíbyla předevšímdemoralizace nepřátelskéhovojska a tato strategie byla takéúspěšná.Nehrdinštífudinové se snaŽídostat z problémů,jejich cílemje osobní pohodlí a do všechdobrodružstvíjsoudostrkáni shodou okolností. V pffpadě
tohoto textu jsou přestupy do ,jiných dimenzí..předevšímprostředkem k parodii podobnéhotypu
příběhůa pomiíhajíi ke kritice různých současnýchjevů jako je byrokracie, vojenská mašinérie
nebo konzunrnízpůsobŽivota.
Jinou variantu představuje fantasy černéhohumoru, např' Přines mi htalu Čarovného prince
autoru Rogera Ze|azneho a Roberta Sheckleyho,'' v nížproti sobě bojují mocnosti dobta a z|a a
zlý démonAzzie prohraje jenom kvůli pekelnébyrokracii.
Charakteristické pro tento typ literatury jsou četnéodkazy na jiné texty. Předevšímjde o inter.
textualitu Žánrovou, autoň vyuŽívajíprvky mýtu a pohádky' dá|e žánrdobrodruŽnépovídky a povídky s tajemstvím. Bohaté jsou však odkazy a narážky také na literární a kulturní kontext'
objevují se převáŽně v textech ,,lewisovského..typu a otiízkou zristává, do jaké míry mohou být
jimŽ je tato literiírníprodukceurčena.V TajemstvíAmberu jde o odkazy
srozumitelnépro čtenríře,
jiné
na
literiárnítexty ajménapostav, např. přirovnání bílýjako Moby Dick, hrál si na hraběte Monte Christa, z jmen se vedle oberona a Merlina objevujeLancelot z Jezera,Iagonebo Artušjako bývalý důstojníkRAF' naúžky typu ,,zajímaloby mě, co by na to řekl Freud' Sigmunde, kdejsi?,, , na
večírkuv Pďíži potkal Corwin jistéhopana Foucaulta,procházi skrze druhéjako zrcadlem Lewise
Carrolla, přirovnává se k panu Bloomovi z odyssea, hrdinovése zajímajío tarot,kabalu aZ|atý ús.
vit. Dalším prvkem typickým pro současnouliteraturu je autoreflexe, strážcevězeni se jrnenuje
stejnějako autor Roger a uvádí o sobě, žepíšefilosofický veršovanýromán s prvky horroru a morbidnosti. V Čarovnémprinci jel démonAzzie dostavníkemz Troyes' majitel hostince byl jistý Herr
Gluck' toužil po zámku v Transylvánii, seznrímilse s panem Messerem ap. originálnější typ narážek|ze na|éztvparodliZrození mýtu. Každá kapitola je uvedenamotem' kterékapitolu charakteriz,uje,a|e zároveň je paratrázína autory uvedených citátů.Kapitola pojednávajícío tom, jak démon
Aahz a jeho pomocník strašili v hospodě předevšímproto, aby je tam nikdo neobtěžoval'je uvedena motem: ,,Devadesót procent úspěšného
obchodníhojednání spočíváv uměníprezentovat se zókazníkovL.,B.Holand'an. Z dalších napÍ.,,To je zábava|,. Vlad Napichovač, ,,Diplomacie .ie
vybroušenouz,braníciviliz'ovanéhoválečníka'..Hun, A.T.L., atd.
PÍevážnávětšinaodkazůje využívának parodii,jejímžprincipemje destrukcepůvodníhotex.
tu. Nezbytnou podmínkou k pochopeníparodie je všakznalost předlohy, cožje v mnoha případech
problematické. Srozumitelným příkladem můžebýt motiv mečeExcalibur z Čarovnéhoprince'
Meč tak toužilpo krvi' Že svéhomajitele neustáleprovokoval a vháněl do nesmyslnýchstřetů,aŽ
ho Carovný princ raději zahodil odhlédneme-li od pochybnéhovyužitímotivu, lze předpokládat,
je odkaz na pana Blooma z odyssea v souŽe čtenářtentotyp černého
humoru pochopí.obtížnější
přítele.
vislosti se vzpomínkami na zemřelého
Protože naráŽkaje použitav nepřiměřenémkontexji
jako
parodii,
tu, lze charakterizovat
čtenrířvšak Joyceovo dílo bude stěžiznát.
Uvedenépříklady se nevztahujíbezpodmínečněk jiným textům,v mnoha případech přejímají
ernblematickou funkci, předešímjménatypu Artuš, oberon, Jago. Yyužití literrírnícha kulturních
odkazůvšakcelkově zůstávána povrchovérovině textu.
Převážná většina vycházejícífantasy literatury ná|ežíkliteratuře konzumní se všemijejími ty.
pickými znaky . Dominuje v níprimárnost děje, práce se strukturnímiprefabrikáty a s jakýmsi ima-
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O RobertuS heckleyovi
ondřejNeff(c.d.'s.l 85)uvác|í,
a satkasnrus'
cožbylo netypické'
KIasickásci-fibylaapoIitická,
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ginativním vzo
mírou redundat
mítnout,mnoŽt
širšíchsouvislt
dnes patří k ok
přesouvá od m
od vnějšíhosv
orientace na vn
zvýšenémzájn
četlidí toužící
tací nebo holot
tyto aktivity sr
rozvolňování s
jedné straně ve
mentalismus a
paradigmatu st
niírnímisvěty t
čítačovágrafil
vzorců a obohi
sy literatury v;
dem daná prav
se hráči s rolet
,,tady i tam".'o
Důležitout
zvláštnímzpů
tohoto tématu
reálných věcí :
se dotýkat hlot
dosavadnívní
kontextu zíSká

22
24

J. Polákovt
V. Marek: I
s.92-93.
I' Vágner v
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ginativnímvzorníkerntoho, co tu užbylo, využiváníliteriírníhoodkazu, dále poselstvís vysokou
mírouredundance a z.,rci|enostúsilíautorůna efekt. Přesto nelze tuto literaturu jednoznačněod.
mítnout,množstvítitulůa čtenářskápřitažlivost fantasy literatury je totižjevem, který je součástí
širších
souvislostí. Vytvrířeníalternativníchsvětů,paralelních společnostía pluralitních názorts
dnes patří k okruhu zák|adnich diskutovaných témat.Řešeníobecných problémůse stále více
přesouváod modelůsociálníhoinŽenýrstvík modelu osobníodpovědnostia participace,zájem
od vnějšíhosvěta se obracívíce ke světu vnitřnímu.odvrat nemaléčástisvětovépopulace od
orientacena vnějšíhodnoty k řešenívnitřních potřeb v posledníchdesetiletíchje patrný nejen ve
zvýšenémzájmu o rizné náboženskénauky, filosofické směry, ekologii ap., ale zvyšuje se i početlidí touŽícíchpo mimořádných zážitcich(od změn stavůvědomí,které|zevyvolat např. floatacíneboholotropnímdýchánímvyuŽívanýnri v lékďství ažpo závisl'ostna drogách).Všechny
tyto aktivity směřují mimo společenskésystémy,struktury a instituce a doc|lázi k postupnému
rozvolňovánístávajícíchspolečenskýchvazeb...
Samozřejmě,Že toto směřovánímádvapó|y,na
jednéstraně vede k empatii, altruismu a touze po transcendentnu,na opačnýkonec patří funda.
mentalismusa všechnyformy závislostía násilí.Důležitouroli v těchtoproměnách současného
paradigmatusehrály i počítače
a počítačové
hry' kteréumožňujíintenzivní komunikaci s imaginárnímisvěty a zprostředkovávají silnéemočnízážitky (opět v kladnémi zápornémsmyslu). Po.
čítačovágrafika, např. geometrické znázornění výpočtů,zviditelňuje krásu matematických
vzorcůa obohacujevnímání,hry zase uvádějído fantastickýchsvětůa umělých krajin.'. Zfantasy literatury vycházeji hry na hrdiny, z nichž nejznámějšíje Dračídoupě. Tyto hry nemají předemdanápravidla' obsahujívšakmnoho úrovnía herníplánje tvořen i na několik let. Během hry
se hráčis rolemi sživajía jsou známy případy, kdy hráči nerozlišujísvět hry a svět reality, žijí
,,tadyi tam".'o
DůleŽitouúlohuv našemživotětedy přejímáhra, která je vnímánajako životníimpuls. Hra
zvláštnímzpů-sobem
zobrazujesouvislostčlověkaa světa.Eugen Fink'' upozorňujena váŽnost
tohototématu'lidská hra má nesmírnývýznam,protoŽe právě hrou vniká do celkové skutečnosti
reálných věcí a dějů,,ireá|ná,.sférasmyslu. řIrou se vyvazujeme z dějin našichskutkůa můžeme
se dotýkathloubky bytí světa v nás. Všechny tyto nově se objevujícífenoményměnía posunují
dosavadnívnímáníreality a iniciační a fantasy literatura S toposem ,jinýeh dimenzi* v tomto
kontextu ziskáv á nov ý v ý znam a nabýv á na záv ažnosti,
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J' Po|ákoví: Perspektiva naděje(HIcdínítranscendencev postmodernídobě), Praha |995, s.l4-|Ó.
V. Marek: Na okraji (Zanryšlenínad uměnímajeho rolí v současné
společnosti)'Prostor l992' č.22, s.83-l02. K pozn.
s.92-93.
a akceptační,
kteró tnohou mít podobu
I. Vágner ve Světě posrmoderníchher, Jinočany|995, rozlištrjehry koInunikační
totálníkomunikace (počítačol,é
hry) a totá|níakceptace(Dapř'K|íčeod pevnosti Boyard nebo Dračídoupě)' Upozorňuje
na pronrěnuher v postnlodernídobě vůbec,vcdIe množstvítelevizníchher (od soutěžíaŽ po Co dokiíŽeuIice) docházík
invazi nových sportťr.častonebezpečných,např' výpravy do velehor bez řádnóho vybavení,,'přáte|ské..
boje. které
připornínajívojenská cvičení'paintbaIl,t.i.stří|eníželatinovýmibarevnými kuIičkamatd.
Srov' E. Fink: Hrajako symbo| světa, Praha |993' s.34'
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KULTURA A LITEBATURA

v Č*5ETYBANIEsVoBoDY
ÁLTEBNATIIÍAPBo KAZDEH0...

V nynější
kultuřea literatuřejsmesvědkyúpenlivého
snažení
o novýintegrál.Jednijej spatřují
ve vzniku pomocnýchmédií,jiní ho hledajíve vzniku krypto-kultur(čili nejenomv samizdatu
polyfonii,o širokýpluralismusuměleckýchstylů,
v minulýchletech),dďšíve snahácho stáleširší
významůa orientací,zaznameÍatiemoŽnoi sekuliární
vize kosmickéhointegrálu(I.Hassan)nebo
skutečnosti
mimo reálnýsvětprostřednictvím
budhismu,zenu,narkotik,myshledáníalternativní
(P. Palavestra).
okultníchúkonů
ticismu,magickýchrituiílů,
nebodémonismu
přídomků'
Jenommálo
Kultuře a literatuřeposledníchněkolikalet sedostávái nejrozličnějších
postihnoutjejí
z nichse ovšemsnaží
skutečné
a relevantní
symptomy,kterévykazuje,hodněhodnotících
a charakterizačních
soudůbývá utvořenopod tíhouruznýchpředsudků
z minulostia SarogantnímpřehlíŽením
podstatnýchproměn,k nimž docháziv miko- i makrosvětěobklopujících
člověka(změnyv ekonomice,ekologii,vědě,technice,filozofickéma sociálnímmyšlení
ap.).Tyto
častokontroverznípostojejsou signifikantnípro uměníi humanitnídisciplínydruhépoloviny to.
hoto století,kteráje ,,přesycenahlubolcýmiro?porya zlověstrtými
protikladymodernícivilizace,
antagonismem
ideologiía doktrín,simultónnostírozmaniýchkultura kulturníchmodelů,roztříštěnostía paralelismemrozkouskovaných
forem a dialekticbýmpluralismem*ořivých ideť,,jak
prozatímnejmladší
a námi Žitouepochulidskýchdějinpřesvědčivě
vystihujíslovaPredraga Pala.
vestry.'
píše
aspektuodvedlatatoepochalidsno nejůÍle,
ažna okraj existence,,,
,,Z technologického
dále,a v zápětíoptimistickydodává:,,shrůzoui nadějízdroveňtatoepochadneshledá východisko
,
a alternativupro každého...Uváděn17m
východiskemnebo'chceme-li,alternativoupro každého'
se můžestát muzeum znaků,imaginativnískladištěznakovýchproduktů,paralelasymbolické
pozdněantickéalexandrijské
knihovny,kteráumožňuje,
ale dokoncei samapňnucujekjakésiuni.
verzáInikomunikaci'd. k navazovánivzájennýchvztahůa interakcímezi všemiexistujícími
objekty' částmicelků.,
Je vcelkusamoďejmé,Žekombinacemiznakůz takového
muzea,kteréje symbolemminulosti,
poznatků,vznikajísynketickéstyly a žánry,které
tradica nashromáŽděných
simultánněobsahují

P' Palavestra:KritičkaknjíŽevnost.
A|ternativapo$tmodernisma,
Beogradl983, s.7.
c . d . ,s . 7 .
Nelze na tomto místěnepřipomenout,že symbo|ikusvěta jako labyrintu baby|onskéknihovny' která obsahuje
početsvazků,uotrovávajících
nekonečný
veškeIé
i budougnosti,
nalézáme
i
informaceo Iidstvuv minulosti,přítomnosti
v tvorběargentinského
spisovateIe
J. L. Borgese'podlemnohýchteor€ t iků,,otcepostmoderní
literatury,.'
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několik strukturníchtypůa Žánrovýchschématajsou adresoványa otevřeny taKka všemrecipientům.
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Z hlediska historicképerspektivy, resp. v opozici k jiným historickým etapám, kulturám,
proudůma Směrůrnse nynějšíkulturajevíjako otevřená,alternativní,masívněsvobodná,přeexponovaněvolná' odborná literaturanejednousaháažk sugestivnímoznačeníma pojmenováním
a explicite hovoří o tyranii svobody." Fascinace svobodouje zřejmě únikemz deprese,odreagováníntSe od reality, je výrazem hledání volnéhoprostoru mimo říšidobra a zla.
Názorový pluralismus a tolerance,otevřenostkultury a umění,navazováni na jiné systémy,
internacionalizace'orientacena infrahumanismus,nedůvěraa zpochybňováníautorit,hedonismus,luddismus,radikálníironie a duch humoru.nová iracionalitaa antielitrířskýpřístup.to je jejimiž se vyznačují
nom několik charakteristik'integrujícíchv sobě životnípocity současníka'
rovněžnynějšíkulturní systémya umění.JestliŽe ve výčtuzazně|pojem antielitářství,pak zdá se
v klí.
nenínikteraknahodilé'když se v názvu tétokonferenceobjevuje slovo ,'populiírní..přímo
pozici.
čové
Zatímcov klasickémoderníperspektivěsi ,,vysoké..uměníudrŽovalodominantnípozici, s
novou situací ve filozofii i umělecképraxi posledníchdesetiletíse vynořují znepokojivé otázky
týkajicíse hodnotovéhierarchizace literatury a vztahůmezi vysokou a masovou kulturou, znejiséování
hranic mezi uměníma komercí,neboťhodnoty druhdy pojmenovávanéjako ,,vysoké..se
stále více a častějiprolínají,zaměňují a častoi splývají s ,,hodnotam1.,zábavnými.
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Přídomkyjako ,,lidová..,srozumitelná,přístupná,oblíbená,masová atp.činíz populiírníkul.
tury a úžejiliteratury systémmasovékomunikace, který paradoxně stojí mimo hledí konzervativníholiterrírněvědného
bádání.Scientistická ustrnulostv názoru, Že procesuálně podnětnáje
výhradněliteratura,,vysoká.,,nepochybněv minulosti,i nacláleparalyzujemyšlenío nynějšíkultuře a literatuře a je určovánapermanentnímpřežívánímreziduí staršíchprojektů,kteró za umění
povaŽovalytoliko uměníoriginálnía jedinečné
(tentomodel se objevrrjeuŽ v esteticeromantismu).
Předmětem jak diachronního (literiírněhistorického),tak syncfuonního přístupu k literatuře
se nejčastějistávalo pouze uměníhodnotovědiferencovanéjako,,vysoké..,
to bylo povaŽováno
za hybnou sílu literárníhoprocesu, za nositele dynamickéhopohybu a proměn literatury, zatimco
ostatníliterárnísystémybyly chápány coby objektyredukovanéo prvořadou složkuuměleckéliteratury- estetičnost.
ovšern estetičnost
můžebýt obsaŽenai v populiírníliteratuře'ačkolivtam
pochopitelně nezaujímádominantnípozici, neboťpov aŽována V tomto systómu za bezkoncepční
bývá alternovánanebo zcela suplovánajinými, výraznějšímisloŽkami:zábavností,senzačností,
persuazívností,
poučností
nebo senzibilitou.Koncept, podle něhožzahodnotnéa vývojově relevantníbyl<lpovažovánopouze ,,vysoké..umění,
to, kteréje směřováno ke vzdělanémurecipientovi,se všakv současnostiukazujebýt čirýmanachronismemaje stále zřejmější,Žedo budoucna

'|0_l
.t..
text.Iniciálvl990.č'
a literární
1.s.43'
Zilka:Postmorlerna
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s ním nelze vystačita jeho přítomnost ve svésoustavěnutně musí antikvovat rovněž v myšlenío literatuře.
Atak proti představě o superioritě funkčně.estetickékoncepce literatury byl na rozdílných rnetodologických východiscíchzahájen j1ždřívev různýchzahraničníchliteriírněvědnýchsoustavách
včetněkontextu česko.slovenského..Nelze přehlédnout' Že tato apriorní představa se v literiírněhistoricképraxi postupně vž1|aastáva|ase i ryze pragmatickým pomocníkempři členěníliteratury.
Za stavu dnešníhopoznáníje dobře zÍejmé,žejenom prostřednictvím umělecké,,,vysoké..literatury nemůŽebýt uspokojivě vysvětlen literrírnívývoj (procesuálnost literatury) ani současný
stav. Bez znalosti populární literatury určitéhochronotopu nevysvětlímekompetentně a komplexně např. postavu z Máchova Máje Viléma; tu je nutno v symbióze s ostatnímipoznávacími zdroji
přihlíŽet k předchozí slovesnétradici i soudobým knížkámlidovéhočtení,jarmarečnímajiným tiskůms oblíbenoupostavou loupeŽníka,kteréautor recipoval.oPodobně tomu je s Haškovým Švejkem, dílem ambivalentně vykládaným od svéhozveřejnění;to je zase původněliteratura ,,nizká,,,
literatura plebejská, městsképeriferie, čerpajícíinspiraci v bohéměplebejských frantůa světoběžníků,v pražskýchšantánech,hospodách a krčmácha v nikdy nekončících
krýglech s pivem, ovšem
je to i literatura řečenospolu s F. X. Šaldou'_ smrtelně vážná,neni to jenom kultura komiky a smí
chu.
Na uváděných příkladechje třeba povšimnout si skutečnosti,želiteratura, kteráje nyní hodnotově považována za,,vysokou.. a preferována v literiírníchdějinách jako procesuálně podnětná,
čerpalamnohdy z literatury populární nebo do jejího systémudokonce patřila. Tyto příklady rovněŽ případně dokládají' že populiírníliteratura představuje živý systém'který můžedynarnicky
ovlivňovat literární proces určitéetapy, že nejde o tok zcela latentní,neprostupně ohraničenýod
ostatníliterrírníprodukce, že neexistuje mimo, ale vedle ní, a žemnohdy žije i v symbióze s uměleckou literaturou (toho jsme sami svědky při recepci značnéčásti současnéliteriírníprodukce).
Populiírníliteratura jako komplementrírnísoučásta podsystémceléholiteriírníhosystémumá
rovněŽ svou hodnotovouhierarchii, mezi objekty v tomto subsystémuexistujívztahy a platí nor.
my, existujev něm problémepigonstvía novátorství,je tedy stejněprocesuálníjakosystémtzv. vysokéliteratury.'
Jestliže bylo uvedeno, žepopuliírníliteratura má svou hodnotovou hierarchii, nebude bez uŽit.
ku ozřejmit, čímje určována.Literiírníkritika a to je všeobecnězniímo se o žánrypopulrírnílitera.
tury:
l . bud' namnoze nezajimá, nebo 2' je negacízavrhuje jako takové.
V prvním případě kritika tyto texty nepovaŽujeza ne-literaturu,toleruje je, ale svýrn nezájmem
o populiírníliteraturu přesunuje předmět svéhozájmu na recipienty. V tom případě literrírní,,kritiku..populiírníliteratury supluje vlastně čtenářskápoptávka a vkus konzumentů.ovšem i tato po.
ptávka můžebýt ovlivňována' Platí pak, že Íextyžrínrů
populrírníliteratury se samy podílejí na

P. l-iba: Kontexty populárnej Iitemtúry'Bratis|ava |98| . . Zce|a odlišnýnrzpůsobemk pr.oblematicepřistupovali J'
Hratlrík (Srov' Napírravá četbapod lupou' Ze studií o praliteratuře, Praha l98ó: od Iacinéhoopti|lismu k hororu. K
historri a pato|ogii dvou odvětví |iterárního braku' Praha l989.) nebo o. Sirovátka (Srov. Literatura na okraji, Praha
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Srov. K' Krejčí:Symbo|kata a odsouzence
v díle Karla Hynka Máchy. ln: Realitaslova Míchova,sb. red. R.
Grebeníčková
a o. Králík,Praba1967' s.2.|l_277,k postavěloupežníka
zvlírště
s.214-2|6.
statiJaroslavDurych- esejista.
tn: F. X. Ša|da:
Z obrlobí
,,Alepřesjeji komiku.ieŠvcjkkrli|rak smrtismutní.....Ze
zápisníku,
ed.E. Macek,Prahal987,s. 497.
P. Liba.c. d..s. 50-72.

formoviíníčt
Pokud literár
modeluvzdě
'jiných...
Populiírn
morfóziím.o
popřt
titézo.u,
naopakpřejí
tou dobutakl
veskrzekonz
venéknihovn
formulí,sele
]
tůumělecké
spisovatelč
Stěhován
turď a uměle
toivtvorbě
baarovskoua
samozřejmět
zoviíní(inter
váványdo př
postupyliter
níkontext,a;
Textypop
lenkovánápl
néhopublika
ozkoušený
proto po pub
jako publiku
Nejednou
četné
skupin
tředky.
Oprotitex
zasltých,zdá
j
současnost
ní.
Měli byc
jako odvoze
všechpřípad
kteréMarsya
nástrojbožs
schopnosti,
u

9
l0

Srov. prácr
Srov. hesl

35

formováníčtenářského
vkusu, a v nejednompřípaděpubliku navrhnou,co by mělo následovat.
Pokud literárníkritika tyto texty populárníliteraturyzavrhujejako tak-ové,
dovo!ává se vlastně
modelu vzdělanéhorenesančního
konzumenta,,vysoké..kultury a chrání ho tak před kulturou
'jiných...
Populiírníliteratura,jak bylo řečeno,je systémemživýma podléhajícím
vývojovým metamortózám. oproti pochodůrnv uměleckéliteratuře' kde se dosahuje dalšíhostupně nejčastějiantitézou,popřením dosavadních konvencí a postupů,populrírníliteratura tyto konvence a nolTny
naopakpřejímá a přetváří, aby byly snadno přístupnéapťttaŽIivé
pro většinupospolitosti; najistou dobu tak konvence a normy petrifikuje; ve srovnání s procesy ve sféřeuměleckéliteratury je
veskze konzervativni.To|ze demonstrovatpříklady z děl spisovatelektzv. četbypro ženy,čer.
venéknihovny. Vjejich tvorběje moŽno rozpoznávaÍněkolik takovýchnormotvornýchvzorcůa
formulí,selektovaných, převzatých a potom transformovaných ( ,,přeložených..)namnoze z textůuměleckéliteratury. Většinou jsou žánrová schémata,modely, narativní vzorce odvozeny ze
spisovatelčiných
čteniířských
zkušeností.
Stěhovánístylegmatz vyššído nižší
roviny neznamená,Že by byla opotřebována.Staršíkulturnía uměleckémodely působívšakna recipientypřitaŽ|ivějinežlinové,nezvykléumění,a proto i v tvorběJavořickéa jiných autorekjenroŽnona|ézta odlišitvrstvujiráskovskou, raisovskou,
baarovskouatp.', ménězÍetelná,mnohdy aŽnepaÍrnásejeví projekce autorskéhosubjektu v díle'
samozřejměna úkorkonvenčnostistarších
postupů.Jde o svéhodruhu literiírnínavaliteriírních
zování(intertextualitu),ovšems tím,žejakékolivnráročnější,
složitější
strukturybývajípřekódo.
vávány do přijatelnépodoby průměrnýchkonzunrentů.'.,
Samotnépostupy intertextuality,např.
postupy|iterárnia|uze,by konzumpci dílaznesnadňovalyodkazovánímna širší
kulturnía literár.
níkontext, a proto jstlu žánrůmpopuliárníliteratury vz.dá|ené,dá se dokonc e Ííci,že zcela cizí.
Texty populiirníliteraturyse většinouvyhýbajioriginálnímřešenímna všechúrovních(myš.
lenková náplň, téma,postavy,forma, styl,jazyk atd.),řídíse vkusem publika (nejčastějiprůměrnéhopublika), snažíse Vyrovnatvkus publika (homogenizovatvkus), vyuŽivajímnohonásobně
ozkoušenýchstylegmat, předávají konzumentůmsituace a emočnízážttky jižhotové' nevyžaduji
proto po publiku, aby věnovalo zvláštnípozornost aktu recepce a dekódování. Stejně pasivní
jako publikurn bývá i jcdrránípostav.
Nejednou se lrovoří o tom, Že Žánry populárníliteraturymajíi funkci výcllovnou, neboépočetné
skupiny konzumentůobdařujívyššímuměním,třebažese to děje různěpokleslými prostředky.
oproti textůmnríročnějším
přinášejítexty populární literatury přemíru informací: z epocbjiž
zasutých'zdánlivě mrtvých,kteréjsou podle potřeby aktualizovány,ale i množstvíinformacíze
jde ovšemo korpus informací'kterénejsourozlišenya jeví se tedyjako redundantsoučasnosti;
ní.
Měli bychom si všimnoutještějednévěci. Systérnpopuliírníliteratury se nejčastějichápe
jako odvclzeninavysokéhoumění'jako jeho pokleslý epigon. ovšem nemusítornu tak být ve
všechpřípadech.V tétosouvilosti si připomeňme starořeckýmýtus o Marsyovi. V soutěži,do
kteréMarsyas troufale vyzval Apollóna, vyhrál nástr<ljboŽský |yra. Vysoké, v tomto případě
nástrq boŽSký,v soutěžiponíŽikrnízké,lidské.ovšem z pohledu dnešníhoeticky obdivujeme
schopnosti,uměnía nadánísatyra' který se naučilna výsost ovládat nástroj odhozený v hněvu
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Srov. práce D. Mocné'
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přenášíme
na Apolóna. Subjektivnědávámepřednostnízkému
bohyníAthénou,a svéodmítnutí
systému.
před vysokým.Došlozde k přesunu,ba celistvémupřepolarizováníhodnotového
obrazně je moŽnoÍici,Že nejenz vysokéhose rodía je odvozenonizké,a|e žei nizkém.ůže
ovlivnit vysoké,ačkolivje nutnopřiznat,žese tak stává méněčastěji.Z|iteraturyuměleckéjsou
důvodů
žánrůpopulárníliteratury.
všakdobře známypřípady,kdy autorvyuživáz nejrůznějších
literatextůpopuliírní
Příklademmohoubýtněkterépr6zy Ladis|ava Fukse, v nichžautorpoužívá
literaturyje vlastníi
tury zejménapro dokresleníkontur doby''' Přivlastňovánižánrúpopulrírní
typuliteraturynapř.v románěMuka obz takového
tvorběVladimíra Párala, kteý využivácitátů
pak tyto texty ,,povyšuje..do
roviny
raznosti(1980).Zasazenimdo tektonikydílaa komentrářem
umělecké.

Vývody pře
kritika Ihaba E
stmoderny", jat
vání, mutace Ž
kulturní žánryj
itou, generuje s
nách' minulost
a
,'časovostí..,'
Hassanem tvrdí

KULTUŘEA UMĚNÍ
TE8BIEŽÁsInuv soUČAsNÉ

postmodernistických
úvaha výzkumůnepatříproblemarepertoiíru
Přestožedo problémového
druhůaŽánri, tj. problematikagenologickéklasifikace,ukazujese,žeji nelzeelitika literiírních
žev nívládne
pluralitníkultuřežánrya druhyneexistují,
minovatpoukazemna fakt,žev současné
romápouzechaos.,,boloby naivnémysliel.rl,..píšepěkněViktor Zmegačv úvazeo současném
dejínzafixovaliv povedomí,zmiznúbez
nu,,,žekategórie,ktorésa v niekolcýchepocháchnovších
Uvedenýsoudpregrantněvyslovuje
stopy,respektíve,
žeustúpiamiestoúplnenovýmaÍsadóm.,,,,
rodíz metakreačního
sváru
se průběŽně
fakt,žekaŽdýsystém'tj. včetněsystémugenologického'
s novátorským.Chceme-li proto poznat
s moderním,konvenčního
staréhos novým, tradičního
literrírně-výrazové
kategorie,jenejprvenutné,abychomsi uvědomilijejich
antikonvenční
,,nové..,
protipól.'.Tojenompotvrzujenutnostzkoumatkonvenční,
alei novýgenologickýsyskonvenční
hodnotovýa klasi.
být vybudovánnaprincipuafirmativnímnebodestabilizujícím
tém,kterýmůže
fikačnísystémužívaný
dotud.
literatuřese žánrnevyskytujejako stabilní,neměnnýútvar,alejako dynamická
V postmoderní
povědomí.
převrstvují,mísí,tvořícživýkaleidoskopžánrového
množinaprvků,kterése střídají,
'o,
uvažujev podobnésouvilostiHalina Janaszek.Ivaničková by se
Cílempostmoderních
teorém,
systémsouměl státantimodelovýprojektstabilníhosystému,
změnámanarušujícího
otevřeného
jednoty.
časné
Tradičnítriáda lyrika epika drama,jakje jí a hraničním
druhůmvěnovánapozornostnapř. u
Staigera'', byla narušenaa rozrůstáse o dalšídruhy, zjednávající
si nezávilost.TeoretikJozef
Hvišč uvádí'u,že samostatnougenologickouodlišnostzískala literaturapro děti a mládež,
vědecko-fantastická
literatura,ale i literaturafaktu,vyhraňující
seod šedesátých
let a nynípovaŽotj. útvaryintenvanázanezávislýliterárnídruh;podobněsekonstituujei systémtzv.paraliteratury,
cionálně zaci|enéna zábavu publika, kterénebývajívymezovány historicky, tematicky ani
žánrově.,,
Uvolněnídruhovýchhranic,vznikánípřechodných,hraničních
a synketických stylůa
žánru,rozšiřujíi polepůsobnosti
stábulviírní
a konzumníliteratury,kterásev pluralitnímsystému
vá souč;ású
alternativní
kulturv.'.
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Typy intertextovosti
Srov.D. Vlašínová:
v prózáchLadisIavaFukse.ln: Literaturav literatuře,red.D. Hodrová,PrahaOpava1995,s. 123-125.
\t. Zmegač:Postmodernaa román'Nový život1989' s. 77.
J. Hvišč:Žánre v postmodernizme.
Slovenskáliteratúra
t990,č.6, s. 5l 8.
H' Janaszek-Ivaničková:
od modernizmudo postmodernizmu.
Katowicel 99ó' s' l l o.
E' Staiger:Základnípojmy poetiky,Praha19ó9.
J. Hvišč.
c. d..s. 5t9-520.
red.Š.V|ašín.
Prahal984' s.392.
|iteratura...
ln: S|ovníkliterárníteorie'
St.ov.heslo''triviální
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Vývody pÍedcbáze1ících
úvahpotvrzují rovněŽ teze teoretika postmodernismu, amerického
kritika Ihaba Hassana.'o Ačkoliv doposud nepodal uspokojujícíexaktnídefinici ,,pluralitní po.
stmoderny,,,jakji explicite pojmenoval,vymezil ji několika znaky,,,,meziněžná|eŽiihybridizování, mutace žánrůvčetně takových forem, jakými jsou parodie, travestie a pastiš. Klasické
kulturnížánryjsou deformovány i pop-artem nebo kýčem,mísíse v nich kontinuita s diskontinuítou,generujese míchaninafenoménůexistujícíchsoučasně,ale i v odlišnýchčasovýchrovinách, minulost se přesouvá do přítomnosti, prostě jako by zmjze|o tradičníchápáni historie a
a předevšímnelze v současné
kultuře vypátratcentrálníbod, centrum,jak shodně s
,,časovosti..,,'
HassanemtvrdítakéJ.-F. Lyotard.''
Skutečnost,Že v nynějšímkulturním modelu neexistuje nebo není moŽnézajistit centrum,
pevný bod, vede k tomu, že nelze s jistotou rozlišit' které Žánry patří v genologickém modelu
mezi centrálnía kteréustupujísměrem k periferii. Jistévšakje' žeb|ižestředu se dostávají texty
zaloŽenéna provokaci, hyperbolizaci, ironii, parodii, pastiši' texty, kteréjsou vlastně vyprávěnímo vyprávěnéma při stavběvyužívajísémantickyvyprázdněnýchsegmentůjinýchvýpovědí'
citátů,kvazicitátů atp. Společenskárealita nenív takových metatextechreflektována pouze jako
výsledek primrírníhoprocesu, ale i jako skutečnostviděná prizmatem jiných textů,sekundrírně.
Ctenrířskýzájem o takovédílo se realizuje na různýchprincipech, nejčastějina hernínrprincipu
(luddismus)'přičemŽkonzument i za mystifikací hledá a rozkryvá realitu. Tj ' připouští'žev palimpsestu |ze naléztvazby na realitu, protožeje intencionálně infikován vědomím o supeďiciálnosti a záměmé mystifikaci, přiznačných pro kvazimetatextovost,', jak je známa z Ecovy
,,postily..,poznámek ke kultovnímu románu Jménoriže: ,,,..vyprdvění[jsem] vložil do čnrtého
pouzdra,,, konstatuje se tam, ,,to znamend zabalil do tříjiných vyprávění:jd říkám, že Vallet říkal,žeMabillon řekl, žeAdso Nrdil...,,,'
Tradičnívyprávění, např. románové, se stává ,,pouhým.. komentářem, jímž se parodizuje
nebo parafrázuje rozpad univerzálního celku na drobnéneepícképříběhy; kvalitativně ,,nový..
příÉh si utváří častoteprve čteniířsám pň kreativním procesu čtení'k němuŽ bývá vyzván a jehožkvalita zase závisí na tom' jaká je čtenářovadekódovací kompetentnost' mobilita a invence
samostatnětvořit. Přesto se stále hovoří o románu. Tento zdánlivý paradox, rozpor mj. potvrzují
tezeDaniely Hodrové z knihy Hledání románu, podle nichŽ se román chápe jako dynamický objekt,jenŽ v souvislosti s proměnami společnostineustálepopirá a obnovuje svou identitu, ,,není
zóležitostíjediného rozrůzňujícíhose, případně degenerujícíhožánru, z jehož popela se rodí
žónrnový, nýbržchripe se v souvilosti 'r celkovou žánrovou siruací, v nížvlivem hi'storicbýcha literárníchpodmínek docházelo k přesunu určiých obsahůa jejich srylizací, k pohybu celé řady
žónrů,který byl předpoktadem zrodu novéhožánru. (,..) Předpokladem vzniku žónruje tu roma.
nesknísituace neboli soubor socidlních a literárních podmínek,jistá míra mobility*a otevřenosti
,'
ve společnosria v žánrovémsystému.,,
Nebude bez užitku všimnout si v tétosouvislosti i jednoho zcenttálnich kntériípro rozlišováníunrěleckéhodnoty' jak jej nastolily modernistickéteorie umění.oním kritériemje novdtorsní.

t8
19
20
I

'l

2l
22
23
25

J . H v i š čc '. d . 's . 5 2 1 .
l. Hassan;
The Dismemberment
of Orpheus.
Tomarda postmodern
MadisonI 982.
Literature,
patŤí
postmodernismu
ztrátaIidskéhoJá'
K Hassanovýrn,,určenítn..
fragmentárnost,
odkanonizování,
tato:neurčitost,
(výzvak představě),
participace
konstrukoionalismus,
imanence'
neprezcntovatelnost'
hybridizování'
karneva|izování,
postmodernizmu.
1990,č.ó' s.5l0'
D. Hajko:K filozoficko-teoretickým
východiskám
Slovcnskáliteratúra
D. Hajko,c. d.,s. 5l I .
D. Sabolová:
Abdukcia'Eco ajehorománMeno tuže.Slovenská|iteratúra
l989,č'l. s.73.
.'Jménu
U' Eco:Poznámkyke
růže''.
Světováliteratura
1986'č.2,s.230.
D, Hodrová:Hledánírománu.Prahal989.s. Ó.7.
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pojetíjedinečnosti
Ve shoděs odborntluliteraturousepokusímeporovnaÍ
a originalityv historické
perspektivě,zejménazdůrazníme
rozďtlrymezi modernistickoua tzv. postrnodernistickou
esteti.
kou.
produkcestálenovýchparadigNosným principemmodernistického
uměníbylo novátorství,
mat,novéhozpůsobunaziráninasvět.'oModernistickáestetikaa modernistické
teorieumění,jak je
chápeU. Eco'', tj. jako soustavyzrozenéspolu s manýrismem,rozvinutéromantismema Znovu
provokativněpostulované
produkcipřiranýmiavantgardami
dvacátého
století,odmítalyveškerou
pomínající
průmyslové
výobky danéhomodelunebotypu.Uvedenéteorietutoprodukcihodnotily jako líbivou, avšakkriticky ji vyobcovávaly mimo oblast uměnía považovalyza součást
neuměleckého,
založeného
na komerčním
triku a podbízivosti,nikoliv na provokaci.Tu podlemo.
produktymasovýchmédií(populiír.ní
píseň,komiks, dedernistickéestetikypostrádalyi veškeré
tektivka,televizníreklamaatd.).
podtypůa variant),seneProstěs tím,čemudominovaltoposopakování(mající
mnohodalších
hodlala modernistickáestetikaztotožnit.Přitom z perspektivysoučasna
to nenínic jinéhonežli
opakování(serializacev širokémslova smyslu),co převládá v přítomném
umění;u Eca se proto
dokoncehovořío ,,éřeopakovdní,,,,'
v nížse oslabujíažzce|aminimalizují
diferencemezi ,,uměleckostí..
a,,líbivostíí...
ostrý řez mezi uměleckou,vysokoukulturoua nízkýma pokleslýmjako by
se v nynějšíkultuře stírd.Taková estetickáteorienevidíuměníhermetickyizolovarréod roviny
střednía nízkékultury.Literárníprovozseneodehráváv roviněuměleckéajiné,perifernía pokleslé'alejehojednotlivésystémyse navzájemtu více,tu méněpřekrývajía prostupují.
Neplatíjiž,že
neuměleckéjevlastnípouzeokruhupokleslé,nízké,triviální,konzumní,populárníkultury,neboé
uměleckymálo hodnotnámůžebýt i kultura,kteráse samavydává za umění.
ostatněi modernismusa zvláštěavantgardy20. stoletíjako by samyprošlybiologickýmprocesemod narozenik stiírnutí
a sémiotické
smrti,v jehožprůběhu
se stačilyvůčisvémuokolízinstitujejich
cionalizovat.dokoncenatolik,že
hlavnídevízyexperimenta novostse změnily v tradici,
rejšíavantgardníexperimentse stal dnešní
rnódoua zítřejším
klišé|ze para,,tradicinovosti..,2ovče
frázovatúvahuRicharda Hoffstadtera o avantsardáchtohotostoletí.3.,
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Tzv. socialistickákulturaa literaturausilovala,aby každýčlenpospolitostizískalzkušenosti
vyššího
typu,a to prostřednictvím
zpřístupňování
tzv. vysokýchhodnotpočetným
skupiniímbez
rozdílu.Realizovalato praktickytím,žejim umožnilapřístupk ,,vyšší..
kultuřejejímbana|izováním.Nelze seprotodivit, žeto vedloke ztrátěcitlivosti vůčiumění,an-estetičnosti
(W. Welsch).A
jejíchmechanynísituacednešní:
snažíme
se o deskripcipopulrírní
krrlturya literatury'o zjištění
jí Živelnost,životnost,
nismůa vlastností,
zajišéujících
oblíbenost
a komunikační
sílu,znásobovanoumédiivšehodruhu,protožejakobychompochopili,žehomogenizacevkusudosáhlaextrému.
Zdajde ojev přirozenýneboplánovitěpřipravovaný,nenív tutochvílirelevantní.
Jistéje,žebude
nutnodetailnějinahlíŽet
na textypopulárníliteraturyjakožtonanezbytnouakomplementiírní
sloŽjedině prostřednictvím
jeho
ku literiírního
systému(zvláštěpak v čase,,tyraniesvobody..)'neboé
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2'r
28
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30

U. Bco: lnovace a opakování: mezi modernistickou a postmodernistickou estetikou' Fi|m a doba l 990, č. l, s' 38
c. d., s. 38.
c. d..s. 39.
R. Hoffstadter:Anti-intelmtua|ismin American Life, New York l9ó3' s.4|8.
c. d..s. 4l 8.
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celistvéhopoznánije moŽno literaturuhodnotověhierarchizovata diferencovatna uměleckou a
neuměleckou,rozlišovatmezi uměníma neunrěním.

Bez aspiracínajakékoliv generalizováníse závěrem pokusímesumarizovatpoznatky, které
vyplývají z pÍedchozi úvahy :
- Mohutný kulturnía umělecký proud druhépoloviny tohotostoletí,postmodernismus,bývá
mj. charakterizován otevřenostía antielitářstvím. Po modifikaci estetickésoustavy je proto pat.
řičnéptát se po hodnotovéhierarchizacinynějšíliteratury apo vztazíchmezi ,,vysokou..amaso'
vou literaturoua hovořit o znejiséování
hranic mezi elitnía popu|iírníliteraturou.
. Ukazuje se' Že literárnívěda,která upřednostňujejenomumění,,vysoké,.,
určené
vzdělanému recipientovi(homo intelcctus),to (slovesné)umění,jemuŽ přisuzuje fundamentálníestetické
vývoje, nemůžekomplexně, adekvátně ani správně
hodnotya je podle ní nositelem literrírního
diagnostikovatsoučasnostani minulost literatury.Všínrási totižpouze apriorně vyděIenéčásti
literiírního
systému,nikoliv systémujako celku. Přitom je zřejmé,ženezbytnou,komplementár.
nísoučástliterárníhosystémupředstavujekromě uměleckéliteratury,folkloru a útvarů
na hranici mezi uměleckou (,,vysokou..)literaturoua folklorern rovněžsystémpopuliírníliteratury.
. Populárníkultura a literaturaby měly být pojímányv historicképerspektivějako systémy
podléhající
dynamickým proměnám (v závislosti na mnoha literrírních
i mimoliteriírních
.'žívé,,,
jednou provŽdy zkonstruovanéa existujícímodely
faktorech),nikolivjako konstantní,ustrnulé,
beze změn. Modifikace systémupopulárníliteraturapodléhajív nejširšínr
pojetízměnám pří.
proměIryjsou ovšemvyvolávány i uvnitř literiírního
slušné
společnosti;
systémuzměnami funkce tétoliteratury,koncepcemijejich tvůrců,
žádostmirecipientůatp.
Z hlediska literiírníkomunikaceje nutno chápat fungovánípopulárníliteratury nejméněve
dvou komunikačních
okruzích:jednou představujeperiferii uměleckéliteratury,podruhésamos.
tatnécentrum.
. Vývojovétendenceliteraturyposledníchněkolika let stále zřetelněji ukazují,že docházike
koexistenciprvků,stylů,Žánrůpopuliírníliteratury a literatury druhdy chápanéa preferované
jako umělecká' ,,vysoká...Výmluvným příklademjsou texty typu Ecova románu Jménorůže,
jako román kriminální, gokterý|ze,,číst..ainterpretovatna rozličnýchtematickýchúrovních;
tický,historický''ale i jako román filozofický nebo román o románě (mctaromán),disponujícíintertextuálnínri
souvislostmi a mnohými citáty z jiných děl..'
- Spatřujenretedy stá|ezřetelnějiprostupováníhranic elitnía populárníkultury. Ukazuje se'
žepodle projekcepostmoderníestetikynenímožnohermeticky izolovat jednotlivésubsystémy
literárníhosystému,ale je třeba spíšeuvaŽovato uměleckostia neuměleckostijeho jednotlivých
sloŽek.
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sTEzKAcH
ANEBNÁ BEZEJMENNYCH
arazíme-|tv oblíbenéedici Knihovnička westernůčili v sešitovésérii Rodokaps, již od
roku l990 vydávánakladatelstvílvoŽe|ez'ný,namátkoukupříkladuna taková důvěrně
tklivá s|ovajako ,,spokojenězavrněIa a odvdděla ho do slámy,, (přičemŽhrdina je tu krátce před.
tímdůrazněvyzýván, aby dokázal, že,,tě taběhna nezbavila.líly..),pravděpodobně si nepřipadáme tváří v tvář podobným pasážim nikterak zvlášé rodokapsově' Z hlediska nynějšího
typologickéhorozvrstvenínašíknižníkultury je ale zřejmé,žedo nípo roce 1989 vtrhly jak velká voda rozmanitérodokapsovéči westerovésešitya žesi v Čecháchbezpochyby našlyčtenářskou obec vyprahlou touŽenímpo tomto žáffu.
druhu, zhusta označovaného
za pokleslý, zábavný, dobrodružPro tuto povodeň literrírního
ný, oddechový,mimo všipochybnostkomerčnížánr,obecně vzaÍozaproduktmasovékultury,je
autoři těchtorodokapsůčiwesternůúdajnězhus.
v Čecháchdevadesátýchlet symptomatické,že
tapocházejíz anglosaských končinanebo přinejmenšímpřicházejí do českékrajiny s anglosasky
znějícírnipříjmeními.Stačívypočítat
alespoňněkterá:John Wildmer, Dan Poberts,Paul J. Tit...
V tétopočetné
řadě stojíZato se pozastavitu dvou anglosaských(?) pisatelůpopulr{rní
literatury
přílivu rodokapsovéhoŽánru v polistopadovémúdobíčeskékultohototypu, tj. u reprezentantů
tury - u Jakea Rolandse a předevšímu Bil|a Frenche.
V Knihovničcewesternůse totiŽrodokapsopsavecpíšící
pod jménemBill French stal erbovníirr autorský.mproiagonistou tohoto dlouho zapověz,enébožánru. Do sešitovésérie westernů
byly Ivem Ze|ezným krátce po sobě zaÍazenyhned tři rodokapsy z jeho pera - nejprve Soudce
Kolt (l992)' potom Vlak do oklahomy (1993) a poslézeposlednídobrodružnýpříběh Tam
dole v mexiku (1993). Potom se všakBill French z nakladatelského
hledáčkuznenadánínadobro vytrácí;aždo podzimu |99,7v žádnémčeskémnakladatelstvínebo vydavatelstvíjiž nevyšlaani jedna nová autorovaknížka,To znamená,ženám French v tuto chvíli zůstavilpouze malý
rodokapsovýčiwesternovýtriptych,v němžse dočítámeo vzrušujících
osudechněkolika totož.
ných postar,,tj. těch, kdo v těchto westernovýclr krvavých románcích přežili všechny intriky a
úkladyvčetněrachotivéhudby koltů.Inspirativníozvuky shakespearovské
epikyjsou Frenchovi
bezpochybydosti vzdálené,pokud všakdokoncei slavný alŽbětinecShakespeareumně parazitoval mj' na dávných antických látkách a motivech,nejinak si v tomto smyslu s chutípočínali náš
dramatickýpříběhz DivokéhoZápadutotižod poanglosaskýpisatelrodokapsů:svůjtřísešitový
čátku'tj. užod Soudce Kolta, koncipujejako westernovoupuafrá.aiRomea a Julie ve stylu rodo.
kapsovéhoretro.
A tak v úvodníze tří Frenchových historií ztělesňujeroli westernovéhoRomea kurážný
,,mladíks rudou čupřinou., jménemDan, tj. Daniel, mluvčí,,malých texaských rančerůs nerea.
Iistickýmipltíny,,,zatimco úlohuJulie a její tklivou bytost tu zastupujezlatovlasá Anita, vždy v
bílém,s obrovskou kyticí a s měkkýma hnědýma očima, kterése zak'rátko na stránkách téhoŽ
Frenchova příběhupromění v jantarové'Leč nastojte:Anitin zločinnýtatínekzákeÍnězlikviduje
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počínání
se nelzeďvit, žeAnita
Danůvranča k tomui jeho rodinu.V důsledkutohotonepěkného
žijes jednoujedinoutužboutajnou,totiŽabyjejíhootceneodpravilpotajmumilovanýDan, nýbrž
olbřímípostavy
někdojiný. Tak se i stane:padoušského
zploditelenakoneczbavíživotadesperát
připíchnecoby
jménemAdam, kteý si sužoviín
žitíaspoňnačas
výčitkamiohledněsvéhohříšného
určitýmorálnízáskok šerifskouhvězdu.
Nakonecvšak,jak se slušía patří,všese v dobréobrátí'pďetnérnrtvolyjsou odklizeny,na Danovýchpozemcíchje nalezenanikoli ještěnafta,ďe hojná stříbrnáťt|a.Bez okolkůabez váhání
autorovatriptychuprozraditi prírdalšíchpodstatnýchokolností:o
můŽemepřípadnýmčteniířům
pistolnícii nepistolnícidomnívají,
žemajíco činits,,běloruč.
všichni
Kaneovi
se
zúčastnění
Danu
jakpraví
je
akademieSpojenýchstátů
leč
ve
Vojenské
Bill
French,
skutečnosti
to
absolvent
kou*,
ve West Pointu,kteý ji dokončils výbornýmprospěchema kromětohotriumfovalv soutěžikade22, prezižese děj SoudceKolta odehráváza časů
tůve střelbě.Dáleje tu průhledněnaznačeno,
denta USA Clevelanda, čili přibližně za časůVrchlickéhoa Machara (Cleveland byl ovšem
pro léta1893-1897).
prezidentemzvolendvakrát:poprvépro funkční
období1885-1889,podruhé
podporučík
U' S. Army,
V prvnímspiskuz triptychuBilla FrenchemusíDaniel,ve skutečnosti
a westernů.
Ještěsi však
bojovats lumpy apistolníkysužujícími
Texas,zaslíbenou
zemi rodokapsů
svou,,zlatovlasouhrdopýšklr..
Anitu ani nestačilvzit,aužse v dalšímpříběhu,V|aku do oklahomy, dostaldo pořádnéhomaléru:byl zlotřilým místním
soudcemobŽalována odsouzenk desetiletůmkáznice, ačbyl nevinný po vzoru andělskýchkovbojů.Nerezignovalvšak ,,Vězeníbylo
aÍpach,hluk a špína,ale kupodivusi Dan rychlezvykl'Kózeň, kteroudodržovalv armádě,mupřipomínaladnešnírežim',''Zanedlouhose mu podďilo uprchnoutza pomoci svéhopřítele,totiž
Indiána,.z kmeneNavajů,jenžmu prokazovalnezměrné
službyužv prvnímFren,,episkopdlního
příběhu.
podle
pisatelerodokapsu
Jeho spolubojovníkyz Navajůsi výtečnýmladíkDzuriel
chově
tím,
že
na
nadbíhiíní
získal
indiánskýchdívekvůbecnereagoval.
Zato Anita se v pokračovríní
Daniproměnilav ,,plavovlasého
elovýchpříběhů
neždál na miléhověrandělase skořicovómaočima,,,
ně čekala.Inkarnacízla se tu poslézestává onenkřivopřísežnýtexaskýsoudcejménemNowak,
veřejnýčinitelspjatýs železniční
bandou,kteý se v okamžikuhrdinovaodsouzeníspokojeně
usmívď.,,Najdusi tě,,,ÍeHmu všakDan a tatotři slova,jak píšeBill French,,,smazalaNowakův
úsměvz našpulených
rtů.,,
. Neži v tomtowesternovém
příběhuspravedlnosta pravda zvítězi,neboéumírající
soudceNowak,ačvpravděbídnýzlosyn,přecejenstačilzavčasučinitobsáhlépřiznání.
V závěrečném
příběhuFrenchovavolnéhowesternovébo
či rodokapsového
triptychuTam
dole v Mexiku se chronologickypřemiséujeme
pravděpodobností
asi o desetiletídál' tj. s největší
do časů
dvojíhoprezidentského
údobí
TheodoraRoosevelta(1901-1909):
Daniel a Anitajsoujiž
lsnižectvi
drahnýčasšéastně
svoji, paří jim dobytkrířské
a majídesetiletého
synka.Malý hrdinaje
všakunesenhloučkemdesperátů,
složenýmvesměsz vojenskýchzběhů,a ti s nímprchajído Mexika' odkudhodlajívymríhat
výkupné.
V rejsříkuautorovýchmotivůsetedyobjevínejentradiční
situace přepadenídostavníku,ale i aktuální(či tematicky konjunkturální)případ kidnappingu _
únosudětí'Téžv tomtopřípadněveškerádějová protivenstvívyústív happyend.Svět.jevšakv
očíchBillyho Frenchestálehorší:
užani Indiiíninevěřína Manitoua,ani v Texasupoštanet'unguje
dostatečně
spolehlivě- a zkušenýšerifse dďkává holéhonevděkua vyklubese z něhostaqý,unaje v tomtowesternutéž
jeho vypravěčBill French:omívenýkovboj.Stejnězemdlenýa vyčerpaný

B. French:Vlak do Oklahomy,haha 1993,s. I 5.
c . d . ,s . l 4 - 1 5 .

lá tu pořád st
Anita. Užani
niku ani se ne

Jenže:kdc
nakladatelem
uvedení přípa
zničehonic dc
data knižního
vatel Josef Fr
1994)- av ne
Ze|ezného) oc
dí,jen aťliterá
Frais byl a je:
ani ve Slovníl
text, kte{ý by
Jenžepráv
novď na svéi
slovníku uměl
tých letech vyr
torůjako Johr
rodokapsovýc
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objednávku a.
homy prastarc
vat".'

Jen stěŽívi
tétoprozaické
kem, jenŽ se z
kolem nás..,o
kářských dělní
zion pro svob
naprosto konvi
se znenadánív
nomovaného l
Zdeňka Pocho
totiž předevší
tivně ve svénc
vývojem svév

Základemt
ratury, jeŽ pÍe
pregnantně ani

3
4
5
6

muh (= Mar
Nedatovráno
B. French: c
l. Lopatka: J
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Iá tu pořád stejnéstylistické figury a dějové motivy. Už se nedovíme,jaké oči tentokrát měla
Anita. Už ani Dan nikomu nemusídokazovat,ženenizměkčilec z Východu a ženestudoval botaniku ani se nestal učitelem.
JenŽe:kdo to vůbec.ie,ten Bill French? Jestližeu prvního a posledníhosvazku jsou jeho díla
nakladatelem lvem že|eznýmprezentována bez udiínídata nebo místapůvodního,yd^i i b",
uvedenípřípadnéhopřekladatele, v prostředním svazku triptychu' ve Vlaku do oklahomy, se
zničehonicdočítiíme,že text přeložil Jaroslav Kudí* (bez uvedení jazyka originálu, místa či
datakniŽního vydání atp.). Shodou okolnosúje odpovědným redaktorem všechtří kníŽek spisovatel Josef Frais. Ten po roce 7989 zaúm uveřejnil pouze jedinou prózu (Potkala mě lríska,
1994)_ a v nakladatelskémmagazínu Knihomol (vydávanémv polovině devadesátých let u lva
ŽeIeznéÍlo)
odpověděl na zvídavou oÍázku,zda nepublikuje pod cizím jménem,ženic neprozra.
dí,jen aťliterrírní
badatelébádají.Ti nevybádali pranic, neboénakladatelstvíIvo Železný,v němž
Frais byl a je zaměstnán, zachovalo mlčenlivost a literiárnívědci zase akademickou etiku. Protcl
zmi ve Slovníku českýchspisovatelůod roku 1945. se neuvádí ani jeden nový či staršíautorův
text, ktelý by byl po roce 1989 uveřejněn třeba i pod cizím jménem'
Jenžeprávě ve chvíli vydání prvního svazku akademickéhoslovníku Josef Frais náhherezignoval na své autorskéinkognito. Poskytl informace Bohumilu Neumannovi, editorovi Malého
o,
slovníkuuměleckéhosvazu autorůdetektivní a dobrodruŽnéliteratury kteréknihy v devadesátýchletech vydal pod uměleckými pseudonymy. Mezi nimi najdeme nejenjižzminěná jménaautorůjako John Wildmer, Dan Poberts a Paul J. Tit, ale takéBill French, onen fiktivní autor tří
rodokapsových příběhů'jejichž dějové meandry v Žánru literárního westernujsme tu lapidiírně
chatakterizovali. Frais se svým přiznáním koneckonců vyrukoval v pravou chvíli, na příslušnou
objednávku a v souladu s morálními naučenímitěchto opusů:připomněl totižve Vlaku do ok|a.
homy prastarou rodokapsovou pravdu, že ,,u pistolnicbých ohňůnebylo zvykem se představovať,.5

Jen stěžívšak v textech westernových historií Bílla Frenche čiLži-Frenche _ zůstaneme-liu
tétoprozaickétriády _ na první pohled rozpoznátmeprůkazné
paralely s Fraisovým stylem a jazykem, jenŽ se zejménav osmdesátých let konstituoval v cyklu populistických příběhůo ,,ávotě
kolem nás..,o prostoduchých, nekomplikovaných bytostech Z masa a kostí- o pražských nábytkiářskýchdělnícíchčiobyvatelkách pražskýchŽenských domovů(např. Narozeniny světa, Pen.
zion pro svobodné dámy aj.). Snad jen v někteých dialozich ze zminěných broŽurek vedle
naprostokonvenčnícha rutinovaných frazeologických obratůrodokapsových hrdinů či hrdinek
se znenadánívynoří takovéfenoménycivilní mluvy jako ,,užívatsi leluiro,, (nikoli lehríra,tj. re.
nomovanéholiterrírníhovědce Jana Lehára) či ,,sudí v7al pochopa.., tj. opět nikoli spisovatele
Zdeřka Pochopa, jež mohou být s notnou nadsázkou označenaza bytostně fraisovské. Prozaik
totiŽpředevšímparafriízujea imituje konvenčnípodobu dobrodruŽnéhožánru- a tím se objektivně ve svénovějšívýznamovějistěže zcela okrajovéprodukci přiřazuje (v určitémsouzvuku s
vývojem svévlastní beletristickétvorby) k tendenci, ztělesňujícítíhnutík obecnékýčovitosti.
Ziíkladem tohoto rozporuplnéhovypravěčskéhosměřoviíníve sféřepopulární čitriviální litejež před více neŽ dvaceti lety Jan Lopatka v knize Radiojournal v ko(s)mickém věku"
ÍaÍury,
pregnantněanalyzoval nad bizarními výtvory v žiínrurozhlasových seriálů,je ,,tendencenapo-
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dobovat tušenýneexistujícínar,. . JenžeJosef Frais nažádný konkrétnínebo bezprostřednívzor ve
svých rodokapsech nenavazuje' LIžJří Brdečkav parodickéburlesce Lirnonádový Joe (knižněpoprvé|946) zřejmě definitivně stanovil čtenářskákritéria,s nimiŽ se u nás bude k westernovéčirodokapsovéliteratuře přistupovat - a Frais alias Bill French, Paul J. Tit či Dan Poberts aj. už pouze
demonstruje cosi jako konvenčníobtisk populáÍníhoŽánru, zbavenéhosvéhopůvodníhodobrodružnéhoa oddechovéhokontextu, a transformuje ho do sterilního tvaru, všehovšudyimitujícího
pocit umělecké tvorby.'
Parafrázujeme-li starší'již v samizdatu publikované soudy Jana Lopatky o rozhlasových seriálech 70. let typu Vondrovi atp.,takénad Fraisovými rodokapsy můžemekonstatovat,že jejich ,,výsledný nar připomínd cosi jako převrócený postup, jakési rozhojňování arteÍaktůna základě
sezndmeníse s tzv.řemeslem,s tím,jak se to děld,'É. Podle Lopatkovy definice se výsledkem stává ,,vnějšínar, který se zvnějškupodobá standardnímuuměleckémudíIu, lišíse ovšemod něho
apriorní hierarchičností,vnějšístrukturací,napodobením,kterépostupuje od napodobení obvyk.zpřibližňování,
lých pokleslejšíchužiýchforem k rozmělněnémuřídnoucímu
běžnýchbanálních
tezí.',,,
Při úvaze,dojaké míry ajakým způsobemmůžemeefektivně uplatňovatkonvenčnípůdorysy
rodokapsůa westernů,se setkáviímei s komplikovanějšímpříkladem prezentacedobrodruŽnéčetby, a to opět s knížkouponěkud spjatou s osobou Josefa Fraise. Tuto spjatostprozaik vlastními slovy charakterizuje jako ,,litenirní úprava a převypróvění,,.,,,Týká se to jiného produktu z pera
našehoAnglosasa, totižrodokapsu Jakea Rolandse Ranč U kotvy a hvězdy,'' vydanéhov nakladatelstvílvo7,e,|eznýv roce 1993. Text tohoto dílka vznikl na přímou nakladatelskou objednávku a
pochazizperaže| jiŽzesnuléhoJana Křesad|a;jeho autorstvílegitimizuje téžnovějšíakademický
slovník spisovatelů.'zPřitom však Frais, nakladatelskýredaktor Křesadlova ,,Ranče..(v tiráŽi je
uvedenjako ,,odpovědnýredaktor..),tento kniŽnípříběhjmenuje v ,,Malémslovníku..mezi těmi,
kteréliteriírně upravil a převyprávěl' aniž by v citovanémslovníčkupisatelůdetektivní a dobrodružnéliteraturyjakkoli připouštěl,pňznával nebo pňpomínalKřesadlovo autorstvíčispoluautorství.
Podle vyjádření Jana Křesadla (v rozhovoru s autorem tétostati)pý Frais přepracoval jeho rukopis k nepoznání_ a skutečněvšudetam, kde se tento rodokapsový příběh do určitémíry přece jen
poněkud vymaňuje z konvenčnípolohy, narážímena zřetelnou stylistickou polaritu mezi rovinou
fraisovskou a Kesadlovskou. Tam, kde kupříkladu čteme,žena tváři a těle mrtvéhokovboje ,,áyl1'
jižzřetelnézruidq zohavenísupímizobáky..'.,zjevně káčío charakteristickykřesadlovskouvolbu
fyziologického detailu' zpravid|ademonstrovanéhoi s jistou dávkou skrytéparodičnosti, zatímco
scénystřílenínebo značkováníapÍeznačkovávánídobytkajsou vyprávěny v dikci JrrsefaFraise anebo, přesněji řečeno, našeho starého známého Billa Frenche. Právě jako by z pera tohoto
LŽi-Anglosasa vzešel i závěrečný akord fraisovsko-Kesadlovského westernu, kdy brdina ,,na
rtech ucítil sladkou chuťruých vlasů. Uchopil pramínek, který mu tam přilípl vítr, aby ho vrátil,
pod černýz.dvoj,vlasy se mu obtočilykolem prsteníkujako snubníprsten.,,,o
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Jakje to však u konvenčníchparafráaídobrodružnýchŽánrů,v danémpřípadě představujícíchcharakteristický případ triviálního čtení,se vztahem k autorstvía vůbecs pojetím autorství
jakoŽto základního genetickéhofenoménutvorby? Michel Foucault zdůrazňoval, že teprve od
17. či l8. stoletíchtějíčtenářiuměleckéholiterárníhotextu vždy vědět, kdo' kdy a zajakých
okolnostího napsal - a jestliŽe se takovédílo dostanečtenďůmdo rukou jako anonymní,okamŽitězačiná,,hrahledáníautora,|'. Francouzskýteoretikprohlašuje,
že,'literárníanonyruitaje
pro ntísnesnesitelná,,,.ažeji připouštímejen jako záhadu, která si žádároz|uštění.
V tomto nazí.
rániltterárnítvorby se obrážípředstava, žetext musí být vysvětlován čipřijímán jako zevní výraz'
něčeho,co má svůjpůvodv bezprostřednípřítomnostimyšlenkyv autorověduchu.
Co když všakžádnátaková myšlenkanikterak nenípřítomna?Cokdyž v případěněkteých
skurilníchčeskýchrodokapsůvydávaných pod anglosaskýmipseudonymyjde pouze o vztabováník něčemu,co žijejako pokleslá pamětžánru,co zůstáváv paměti uchovánojako stopapro''
miuv z minulosti, tedy k něčemu,co bylo a již neníbezprostředněpřítomné? Anglista Martin
''
Procházkave svéúvazeo vztahu literiírnostia kultrrrníhistorie v tétosouvislostipodotýká,Že v
západoevropské
tradici má termínliteraturavždy velice normativní,didaktický, etický nebo estetický podtext či účinek,že literatura je nazírána 1ako akt, co nás činíhumánnějšími,co nám
Zprostředkovávávkus vytříbenýchduchťr- a žepřetrvává sen o literatuřejakoo hlavníkulturníči
civilizačnísíle.Z tohoto pohledu ovšem Žánry 1akoroclokapsya westernypředstavujíscenérii
konvenčnínarativity' zbavenéveškeréhovyššíhosmyslu. Analogicky usuzuje rovněžJacques
Derrida,Že Ízv.Iiteraturači vnějšíliterárnostbeletristickéhotextu spočívána možnostivypovědět všechno,anižbychom se přitonr dotk|i ,,podstatnýchtajemstvÍ.,čili všeho,co by korespondova|os hodnotovýnta metafyzickýrnpojetímliteratury..,.
Rozpoutáníobdobnéenergieslovnítvořivosti,zbavenébezprostřednípřítomnostimyšlenky'
podle našíesejistkySylvie Richterové,,osvětlujemechanickoustránku řečť,.,,'přičemž
zpravid.
la _ jak potvrzujíwesternovékreace českýchAnglosasů_ můžečastodojítk ,,nedobrovolnému
uklouznutísmyslrr...Narativnísamopohybje v těchto reminiscencíchpopulárníhoŽánru přik|adem ',konvenční
předvídatelnosti...
Tuzemskérodokapsya westernydevadesátýchlet představují variantunašichrozhlasových a relevizníchseriálůz let sedmdesátýcha osmdesátých,na něŽ
bychomovšemz pohledu kategorieliterárnostimohli vztáhoutsice nevědecký,ale velice výstiž.
ný proslulý termínLadislava Klímy, totiž,,dokonalázblbělost.,.
LiteriírníbadatelVladimír Macura v jednom ze svých semi(o)fejetonů
v jiné souvislosti připomíná.Že k podobným proměnám příslušnýchznakových soustav,v danémpr'ípaděpřejmenovávání spisovatelůči jejich ukývání se pod rozmanitými, v danémpřípadě anglosaskými
pseudonymy,nejedncludocházítaktéŽpři střídánírežimů.V takovésituaci docházíi prostřednictvímautorskéhopřejmenováník nastolováníobnovenékřehkéharmonie mezi jmény a novou
společenskou
normou',.Nová situacena kniŽnímtrhu vyt.rořilaprostorpro komerčníná./ratúa.
dičníchrodokapsů,westernůa celéškály tzv. populárníliteratury;aby se tento comeback moh|
opříto ,'ideologicky pozitivníznaky..,propuklo přejmenováváníautorůa docházelo k volbě takovýchpseudonymůve vlastnítvorbě i při literárníadaptaci,kteréby byly adekvátnícelospole-

l5
ló
17
|8
19
20
2l
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pseudonymu.''V tomto
literrárního
čenské
,,masovévýměněznaků.._ zdek volbě anglosaského
pseupřipomenout,žemnoziuŽivatelébeletristickýchliteriírních
kontextuje koneckoncůmožné
donymůby měli vŽdy mítna pamětipradávnékrédoMartinaLuthera,stojícíu kolébkynovověké
kultury a etiky: ,,Ja, wennEiner bei ihm selb ist,sonstnit ehe = Ano,jen je-li člověksám
literrírní
sebou,jinak to nejde.""
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J. Frais samozřejměneníjediný'kdo si z českýchliterátůzvolil po roce 1989 anglosaskýpseudonym:srov. např.
příběhyInnyMirovské,publikované
detektivní
podpseudonymem
JoanKerr aj,Zajiným1vesměsnikoli anglosaskými
pseudonymyse ve svýchkniŽněpublikovanýchtextechz odlišnýchdůvodů
skrývajínapř.Milan Blahynkaa Karel Sýs.
Srov. E. H, Erikson:Mladý mužLuther'Psychoanalytické
nakladatelství,
Prahal996, s. l84.
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,,Z kapitána Nilova urobil gubernótora, z Bolšoreckého
pevnosťs množstvomkoaikov a kanónov, vymýšťa
si
dramatickézápletlcy s osobami, ktorénejestvovali' Hoci je
možne,žeNilov mal dcéru Afanóziu, podl|a všetkéhosa s
ňou Beňovsbý nikdy nestretol, pretožežilav ochotsku.,,
Rudolf Skukrílek

esty a památi (l790; resp. Denník, ako znie niízov slovenskéhoprekladu) Mórica Be{T
E
ňovského patria do poriadku textov, ktoý móžeme označiéako denníkovo-memoárovú
prózu, spolu s textami príslušného
žánruod takých autorov, ako napríkladVáclav Šašekz Bířkova, Václav Vratislav z Mitrovic' Jan Chryzostom Pasek, Daniel Krman ml., Johann Georg Forstera i. Z|atko Kláúk zaraďuje Cesty a památi do ,,druhovejformy.. cestopisu, čovšak platí len
pre časé
Beňovskéhotextu (od III. časti'kde sa začínaplavba loďou), preto Zostanempri svojom
vymedzení.Vzéahmemoáre/denník- cestopis je hierarchický, ide o odlišnéúrovne,ako napokonpoznamenávaajKlátik:,,.'.,list,a,denník,súkonštruktívneprincípy,ktorémožnopoužiťv
roz,ličných
druhovýchformdch, a nie súsamostatnédruhovéformy. Je pravda, žesa najčastejšie
uplatňujúako konštruktívnyprincíp v románe z druhov fiktívnych a v cestopise z druhov doku'
mentárnych.,,Túto hierarchiu vyjadrím takto: Denník, memoáre, príp. listy nemusia byt vždy
cestopisom,ale cestopis musí byévždy denníkom(z ciest), memoiírmi alebo epištoliírnouformou
(Iistyz ciest). Túto denníkovo-memoárovúprózu budem pokladaéza žáner,a týmto termínom
mienim istý invariant, identifikovateÍný v konkrétnych textoch a zároveň súborgeneratívnych
pravidiel' ktoré tieto texty umožňujúgenerovaé.žáner ako teoretický konštruktje vŽdy ,,abstrakciouod róznych divergentných rysov, pokladaných za nedóležité,.,ajestvujú rozličnéstupne tejto abstrakcie. Na tom stupni abstrakcie, na ktorom sateraz pohybujeme, postačí,ak túto

Z. K|átik:Vývin s|ovenského
Bratislaval9ó8' s. 58
cestopisu'
T. Todorov:Poetika.ČL l970. s. 5l0.
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denníkovo-memoárovúprózu definujeme ako epickú' ohraničenúsémantickýmipolbmi ,,dobrodružstváz ciest a bojov..,aby sme ju odlíšiliod intímnehodenníka,vyznanía pod.
Žáner memoárovo-denníkovej prózy je teda vyššímstupňom abstrakcie ako žáner cestopisu
(cestopis je jedným z variantov mernoárovodenníkovejptózy), Na nižšejúrovni zistíme, že texÍ
Beňovskéhopamátíje ,,zošitý..z textových segmentov,patriacich k heterogénnymporiadkom.
písanáer-formoua patrído žánruvojenskýchdejín.
na rozdiel od ostatnýchčastí,
,,NuItá..časéje,
',Vojenskédejiny..sa vplietali do všeobecnýchdejínv naratívnejhistoriografii(od antiky cez Streako to' čo
totiždo poriadku udalosti ako ,,odchýtlqod normy,'^
dovek ažpo ctnešok).,,vojna.,patrí
je''hodné zaznamenania,,.
,,Vojenskédejiny.. ako žánerjestvujúaj sarnostatne(dnes napr. Harperova encyklopédia),aj
ako súčasé
u Clausewitza opis konkrótnej bitky
odboru ,,vojenskejtaktiky a stratégie..(napríklad
slúžiako paradigmatickýpríklads intenciouk formulovaniuvšeobecnýchzáverova konštruovaniu
me,.teórievojny..;naopak,pri samostatnýchvojenskýchdejinách slúŽi ,,vojenskástratégia..ako
tóda ana|ýzybitiek v ich spacio-temporálnomirsporiadaní,ako ich usporiadavadiskurz histórie).
v beňovskéhotexte končíveÍou: ,,Tu končímeso zprávami, ktoré
Táto časé,,vojenských<iejín..
sme o grófoých osudoch zozbierali sami, a nasledovaťbude to, čo napísal on sóm vlastnou r*
ja.rozprávanie.Vd'akatejto ,,nultej..časti
netor,r...o
Podpísnenasleduje.Nasleduje ,,Beňovského,,
sie preklad S ' Čerňanského( 1808) názov Památné příhody hraběte Beňovského, na většímdíte
od něho sepsané(zvýr. T. H.). Možno vysloviéniekolko hypotéz:Er-forma ako svedectvoiného
ja-rozprávaniuautentifikovaé,
hlasu móŽe maéza úIohuvo vzéahuk nasledujúcemu
,,zvieryhorlniť.
toto rozprávanie a seba samotnú.Druhá hypotéza:Možno, že Beňovský.skriptor začalpísaév
er.forme a k rozprávaniu v l. osobe bol nútenýprikročié
vo chvíli' keď začaIpísaé,,osobnejšie..
spomienky z vyhnanstva.Po tretie:Pravdepodobneto bol ,'tlak..sarnotného
žánru,generatívne
pravidlá ''vojenskýchdejín..,ktorési vyŽadovali3. osobu a umoŽnili taktogeniálneho ,'vojvodcu..
Beňovskéhopatričneheroizovať-tentožánersi totižvyžaduje3. osobu bez ohťaduna to, kto píše:
Caesar píšeo sebe v Zápiskoch o vojne v Galii v tretej osobe,.,,Zdanie objektívnostimala vzbudzo.
vaťaj forma podania. Hovorí o sebe (Cae'rar) v tretej osobe podťavzoru gréckehohistorika Xeno.
fonta..,, Protipostavme proti tomu Jana Chryzostoma Paska (l7. stor.)' ktorý opisuje boje
ja-formou zb|ízka,a objavísa nám (vterJy)vedome stavanýprotiklad memoárov a histórie. Pasek
nechce privelh opisovaé ,,tamtieprovincie a ich povahu, pretožeja tu nie históriu, a/e cursum
mójho života opísaťproposui (predsavzal som si).',nPasek tu dokonca odmieta príliš sa zdržoval
opisom ,,cudzíchzvykov a mravov..,ktorý je konštitutívnypre cestopisnúprózu(Václav Sašek
vždy velmi podrobne opisuje topografiu kaŽdéhomesta, chrámy a enumeruje svátépozostatky,
ktorésa v nich nacháclzaj(l.,Y.Vratislav zasa napríkladpodrobneopisuje tureckékúpele, ,jančarov.. atd'.).Pasek sa chce zaoberaé
svojimi vlastnýmidobrodruŽstvami.
l. a II. časťBeňovskéhotextu tvoríkompozičnýcelok, ,,makrosekvencitt..,
ktorťtmoŽno schematicky označié
ako ,,vyhnanstvo- prípravavzbury a úteku_ útek..a od III. častitext nadobúda
žánrovúštruktúru,,lodnéhodenníka..,zápiskov z plavby. Klátik píšeo amalgáme faktu a Ílkcie
(,,faktom..je to, čomožnoz Beňovskéhorozprávantaverifikovaéprostredníctvominých textov Skukálek napríkladpíše'že v archíve nenašiel ,,nijakédoklady o tom, žeby niekedy bol Beňovský
- a tieto texty musia maév inštitucionálnejsieti štatút,,doklaclov..,,'dokumentov..):
v Šfuvnici,,,
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J. M. Lotman: Struktúraumeleckéhotextu. BratisIava 1990. s' 2ó6'
Denník Mórica A. Berjovského,Bratis|ava l9ó6' s. 40.
J. Hrabovský; Doslov' In: G. I, Caesar: Záptsky o vojne v Galii, Bratislava l9óó' s. 2l3
J. Ch' Pasek: Pamietniki. Wroc|aw - Warszawa - Kraków l9ó8. s. ó6.
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,,Autor sa všakneuspokojil s.faktograJickou osnovou, ale nad ňou vybudoval pomerne zložitú
sujetovo-kompozičnú
nadstavbu, ktorá bola plodom literárnej 'fikcie.,,. Ide o fiktívne l'úbostné
pásmo a jemu protipostavenépásmo ,,nenávisti..a ,,zrady,., ,,aby tak obohatil rozprávanie o výrazne sujetové,Iyrickéa dobrodružnémomenty,,,.Pripomeňme de Manovu ana|ýzuautobiografie, kde sa kladie otázka, čizdanie referencie autobiografickéhotextu nieje korelátom rétorickej
figúry mimesis..,;či to níeje skÓr tak, žeto projekt autobiografie produkuje a určuježivot a nie
tak, Že život produkuje autobiograťru;autobiografiaje chápaná ako určitáfigúračítania(kódom
autobiograÍiemóžeme čítaé
akýkolvek text) a za hlavnúfigúruepitďu rovnako ako autobiogratie
označujede Man prozopopeiu, ,fikciu hlasu zo uihrobia.,.,,Autobiografiamá tedarétorickýa fi.
guratívnycharaktera, ako píšePetr A. Bílek' jej subjekt ,je neoddiskuvatelnětakétextovou
pravidlá memoiíropro..''. Písaénapríkladmemoiíre znamenáv prvom rade dodržaťkonštitrrtívne
vej pr6zy, nie písaéto, o čomsi myslím, žeje ,,pravdou,..Napokon, príkladom memoárovej prózy par excellencesúZnamenitéa podivnépříhodypanaPrášílka.Ak budemetedaaj v súvislostis
memoiírmipoužívaé
termín ,,literrírnytopos..(v zmysle intertextovéhoscenáru)'. a sledovať.ako
z Beňovskéhomemoárového textu tieto toposy prechádzajúdo dobrodruŽných románov o Be.
ňovskom od JožaNižnánskehoa Waclawa Sieroszewského,
nejdeo nedorozumenie;Je Íahostajné'Že (resp.či)Forster ,,zaŽI|,'morskú
búrku,o ktorejpíševo svojej Ceste okolo sveta _ búrka
na mori je literrírnymtoposom, ktorý d'alej rozvija semému ,,morská plavba... Je zrejme pravdepodobné'žeÍí,čo
prózu je
absolvujúdlhúplavbu, zažIjírazajbúrku'pre memoárovo-cestopisnú
všakpodstatné,
žemusia tútobúrkuvypovedať:
A niečovypovedaéznamenáuŽ a priori sa situovaťv priestore vypovedatelhého.Takto móžeme sledovaénapríklad intertextový scenár zámeny
listov od NiŽnánskeho a Sieroszewskéhodobrodružnýchrománov cez Beňovskéhomemoáre
trebársaŽ k Hamletovi, ale nielen tomu Zo Shakespearovejdrámy, ale aj k Amletovi zo stredovekejkonikySaxaGrammatica.Štruktúratohtoscenáraje:AchceuškodiéBavysielaCkDslistom, v ktoromje príkaz,aby D uškodilB; B zamieňatentolist za falošný,v ktorom sa píše,aby D
pomiíhalB, príp.aby uškodil C alebo A' Táto zámena potom produkuje v Shakespearovej driíme
onu existenciálnu výpoveď ,,Rosencrantz'a Guildenstern sú mÍtvi,,,ktorá dala názov dráme
Toma Stopparda.
Je to skór tak, Že to život ',napodobňuje..intertextuálnescenáre (keď generujemenarácie
našounaratívnoukompetenciou,a keďich komentu,,toho,čosa nám dnesprihodilo,,,zak|adané
jeme slovami: ,,akov zlej komédii..apod.).
',
,,Zemepisný..opisKamčatkyv beňovskéhotexte zasapatri plne do poriadku Žánru cestopisnej prózy. Celý text (vylúčiacčasé,,vojenskýchdejín.,)má denníkovýcharakter- chronologickéusporiadanieudalostí,označované
dátumamt.
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R. Skukálek: Móric A. Beňovský ajeho památi. In: Denník Mórica A. Beřrovského,Bratis|ava|966, s.228.
Z, Klárik'c. d'' s' 37.
c . d . .s . 3 7 .
P. de Man: Autobiografiajako od-twarzanie.In: PL |986, zv. 2, s. 308.
c.d.,s.315.
P. A. Bílek: MoŽnosti ,já..: Autenticita,autobiografie'autor(skýobrz), Tvar l996' č. l4, s.9.
ij. Eco: I-ectorin fabula,Warszawa I 994, s. I I 8.
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52

Dobrodružstvá Mórica Beňovského (1933) a Sieroszewskéhorománov beniowski (19L3-|4) a
.lleto
texty majúna istej úrovniabstrakcierovnakúfabulu a na.
ocean (|916-|7), budúidentické:
chádzame aj tie istémotívy (opakovanéStepanovove zrady - jednotlivé texty sa líšialen v ich poč.
te, otrávený cukor pre Beňovského a následnéodhalenie travičaBeňovským pred gubernátorom'
červená stuŽka v liste od Afanázie/lrlastázte, označujúcanebezpečenstvo,hranie šachov, zabitie
gubernátora atd1).V riímci kódu literárnohistorickej chronológie sa celkom automaticky natíska
oÍáZka:Prečo bolo potrebnéešteraz (v tomto prípadehneďdvakrát) prepísaťBeňovskéhodobrodružstvá?Dumasovi Traja mušketieri si zPamátí grófa d'Artagnana od Gatiena Courtilsa de
Sandrasa(mimochodom, ide o pseudopamáti)''vyberajúakuráttrojuholníkd'Artagnan - pani Bonacieuxová - Bonacieux (pričomho rozvíjajúúplneinak) a mená akýchsi troch mušketierov,ktorí
súu de Sandrasaiba zmienení;d'Artagnan zomierainak a inde vo Vikomtovi de Bragelonne neŽ
v bitke pri Mastrichte u de Sandrasa.Jednoduchopovedané,Dumas napísalúplneiný príbeh.odvoláva sa sícena rukopis fóliového formátu Památí grófa de La Fóre, z ktoréhotaktiežčerpal- a
ak by sa náhodou tentorukopis nenašiel,nebolo by to vóbec dókazom, ženejestvuje_ bolo by to
iba dókazom toho, žesa nenašiel. ,,A ako sa hovorí,kmotor býva vraj druhým otcom. Upozorňuje.
mepreto čitateťa,
žeak v našejpróci ndjde zálubu, alebo sa bude pri nej nudiť,nech to pripíšenám,
a nie grógovi de La Fčre.',,o
SúNiŽnánsky a Sieroszewski takisto druhými otcami? Pokúsime sa dhlej ukázat, Že áno.
Ako bola naprogramovaná pragmatická stratégiamemoárovo.denníkovejprózy? Vnuk V. Vratislava z Mitrovic sa v predhovore k Príhodám svojho deda odvoláva na Cicera, ktor.ýpíše,že
,,pro,středkemslavnépověsti a dobréhojména tam se mnohdykrát nachózíme, kde podlé těla přítomni nejsme,anobrž'žei mrruíjsouce skrze chvóly hodnéčinyk obživenípřicház'íme..,',Text sprítomňujejednak nežijúcehoautora,jednak hrdinov, o ktorých píše(toto je vel'mi frekventovaný
rnotívv dejinách západnéhomyslenia)'', pričompri denníkovo-memoárovejpróze súmeno auiora
a meno hrdinu identické (,,umíniljsem k vzděIáníjeho slavnépamátlq a hrdinskézmužilostisepsanéjeho vla'stnírukou.,.na světlo vydati.......,;.
Tento text zároveň ponúka ,,věci, kterése ti tíbitia
časukrátiti moci budou,,'.,.Funkcia tohto textu je teda aj ,,zábavná,,.
Cesty a památi majúdóvod byéprepí.sané:
NiŽnánskehoa Sieroszewskéhoromány ,,dosadzu.
jú,.
fabulu Beňovského Památí do naratívnej štruktúry dobrodružného románu.
Memoiírovo-denníkováich-forma je transformovanádo 3. osoby. Velmi častánepriama rečBeňovskéhotextu je bezvýhradne transformovaná do priamej reči.Týmto sa zosilňuje dynamika narácie (nepriama reč rozpráva ,,o.,, zatiať čo priama prezentuje). ,,Dátumová štruktúra.. je
eliminovaná.
Nižnánskehorománový text častovyuživa (resp.nadužíva)ag,níciu,ktorúUmberto Eco definujeako,,spoznaniepridvochaleboviacerychosobóch,ktorémóžebyťvruijomné(...)alebojednostranné,,,'.Len pre ilustráciu: V chalupe Kováčovcov je situácia taká, že ,,Ntídej,že Móric
Beňovs|cýje eštenažive,pohasla,.,,. Do chalupy prichádza ,,otrlruný,zaprdšenýa zarastený,, ,,tulák.. - a samozrejme: ,, _ T1lsi to, Móric, ty si to! * zvolal zrazu rozradostene.,.'..Ďalej: V jednom
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J. Hrabák: Ctcní o románu' Praha l 98 l ' s. 200.
A. Dumas: Traja mušketieri,Bratislar,al 984' s. 8.
Příhody Váciava Vratis|ava Z Mitrovic, Praha 19.50's. l 3.
Tento motív s|eduje od Grékov po humanizmus práca J. Domanského Tekst jako uobecnienie, Warszawa l 992
Příhody Vác|ava Vratis|avaz Mitrovic, s. l3.
e. d..s. ló.
U' Eco: Supernranw literaturzemasowej, War.szawal99ó, s.29.
J. Nižnánsky: DobrodLužstváMórica Beňovského'Bratislava l988, zv. I., s. 97.
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Z nepriatel'skýchkozákov spoznáva Míkuláš zradcu omachela'o; Beňovský sa spoznáva s dávnym priatelbm svojho nebohého otca,. atd'' Pripomeňme parodické vyuŽitie postupu
rozpoznania*nerozpoznaniav Klimovom Velkom románe, kde napr. v XXXI. kapitole ,/Veumravněníbohovék Lesbii přísnou její maminku přivedou, smysly obou omámí' aby se nepozna.
ly, načežbrzo maminka dceři a dceruška metce prsty do řiti a lůna strká....,,oSieroszewski
postupagnícienevyužívavÓbec. Najednom mieste však využívainý postup, ktorý zasa nenájdeme u Nižnánskeho (a samozrejme ani u Beňovského)_ ide o sujetovtl anticipáciu Nastáziinej
smrti v duchu duchrírskejpoviedky: Beňovský má hrózostrašný sen: Ie v záhrade a alejou sa k
nemublížiNastázia. ,,Keďsa k nej priblížil natoko, žeužk nej natiahol ruku a mal sa jej dotknúť,
odhrnulasi ntihle závoj na dve 'stranya on zazrel strašnúndr... kostlivca' Skerila zuby v straši.
debtomúsmeve.'.A predsa spozná,valpodťaočnýchjamiek, tvaru líc, brady a čela,spozntíval,že
to bola ona.,,z'Kedže tento naratívny segment, ako už bolo povedané,má funkciu anticipácie,
Znamenáto,žeje členomkorelácie'' s naratívnymSegÍnentorn',Nastáziina smrť. a táto anticipáciaje o stotridsaé
strán d'alejiterovaná prostredníctvomzopakovania motívu kostlivca a intenzifikovanátým, že tento raz už nejde o sen. Beňovský ide navštívié
chorúNastáziu: ,,obrótila k
nemuru,nennúnár a usmiala sa, Bol to hrozný úsmev,úsmevkostlivca.,,,,,y mechanizme textu
Beňovskéhomemoiírovje postava ldfan .ázie veťmipresne fuirkčrreýyÍÍLedzerlá:
Rozvíja ťúbostné
pásmo,topos ,'lásky s prekážkami..(ď Beňovský je lerr vyhnanecbezpráv, a vo chvíli, keďgu.
bernátorpovoluje sobáš, prekážkou je bl to, že Beňovský je uŽ ženatý,o čom samozrejme
gubernátornevie) aje pre Beňovskéhopro,striedkom,ako si získaédóverugubernátora a pripravié
útek.Vo chvíli úteku(v časti,ktorúsompracovne označilako ,,lodnýdenník..)užstratilasvoju
naratívnufunkciu _ a tak jednoducho zomiera' Porovnajme toto lakonické konštatovaniev beňovskéhotexte s melodramatickým kódovaním Afanáziinej/Nastáziinej smrti v dobrodružnom
romiíneNiŽnánskeho a Sieroszewského: ,,25. septembra doplatila na prehrešeniesa proti miernosti vjedeníA,fanázia. Jej predčasná smrťma veťmihlboko dojala, a to ým vcičšmi,
žesom tak
prLíielo potešenieodmeniťju za vernúprítulnosťsvadbou s mladým Popovon.l (.'.) u,,,.v beňovskéhomemoiíroch Af.anaziaplne obsadzuje aktant.pomocníka, kto{ pomáha Beňovskému získať.
kompetenciu(,,byťtalcýmaby mohol konať,'',tj. utíecé
so spoluvázňami z vyhnanstva).
V dobrodružnýchrománoch Nižnánskeho a Sieroszewskéhcrpostava Afanázie nestratila po
makrosekvencie ',prípravaúteku_ útek..úplne svoju funkciu v mechanizme narácie:
skončení
Iednak ako člen trojuholníku Beňovský - Atanázia - Stepanov umožňuje neustále iteratívne
znovu-naplňanieaktanta ,,anti-subjektu..(škodcu) Stepanovom a týmto umožňuje generovaé
novéa nové(a vždy tie isté)záp|etky Stepanovovho podnecovania k vzbure proti Beňovskému;
jednakdďej umoŽňuje generovaétopos ,,lásky s prekážkami..,pretoŽev oboch románoch sa Beňovskýdo Afanázie zaťúbi_ a Siercrszewskéhoromán je v tomto ohl'ade menej poplatný kódu
heroizmu.. hrdinu dobrodružnéhorománu (,,Zraz,uz nej začalprudko trhaťšaty'.',,);
,,morálnehcr
Beňovský ako užraz ženatýporušujemanželskúzmluvu..: ,JÝepotrebujemsa skývať!,.. Je mo-
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L. Klítna: Velký román. Praha 1996, s' 42Z.
W. Sieroszewski:ocean' Kraków l 963, zv' II, s. i 3. odkazy k Sieroszewskélroronránu Beniwskí súk vydaniu Kraków
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Por. R. Barthes: Uvod do strukturá|ní ana|ýzy vyprávění. ln: Text l 994, č. l , s. 74'
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jou ženou!.,,';a napokon umožňujekooptovaťdo textu topos ,,smrti svátice.. (všetkytie Marinky a
Drímy s kaméliami). V Oceane naratívnysegment ,,smrtNastázie.. kompozičneuzaÍváraromán a
nerovnováŽnu situáciu trasformuje na rovnováhu (antagonistický vztah Beňovského a Stepanova
sa trasformuje ,,zmierením..na ne.antagonistický, a teda prestáva byťgenerátorom príbehu).
(Pripomeňme si, žeTodorov charakterizuje ,,minimdlny kompletrrýsujet (plot),, ako ,,presun
od jednej rovnováhy kdruh,j,u,.)V oboch románoch je Nastiíziina smrépeďormatívnepredvedená
ako umieranie s patričnýmštylistickým arzenálom, patriacim do poriadku sentimentiílnejpr6zy narozdiel od memoiírov,kde je len konštatovanáv rámci denníkovéhozáznamuspolu s dátumom.
Na niekolkých príkladoch toho' ako dobrodruŽné romány Nižnánskeho a Sieroszewského
transformujúBeňovského memorírejednak na úrovni diskurzu (transformácia gramatickej osoby
rozprávania a modality vypovedania _ nepriamej a priamej reči),jednak na úrovniniuatívnejštruktúry(transformácia denníkovej štruktúrydo syntaxe dobrodružnéhorománu - tou sa budem bližšie
zaoberať.
ďalej, transformácia aktančnejroly postavy Afanázie, kooptovanie postupov (agnícia) a
toposov, ktorépatria do poriadku dobrodružnéhorománu), sme si ukázali jednak oprávnenosétohoto aktu pre.písania, jednak sa nám artikulovali štrukturiílnediferencie textových invariantov memoiírovo-denníkovej prózy a dobrodružnéhorománu a ich odlišnégeneratívnepravidlá
(takžeartikulovali sa nám diferencie dvoch žánrov)' Autobiogrďický žáner ,pemoárov a ciest.. sa
však ,,vtláča..do štruktúrydobrodruŽnéhorománu Nižniínskehoa Sieroszewskéhoa táto fúzia generuje životopisný dobrodružnýromán, spríbuznenýs pikareskným románom a s románmi ,,vel'kých ciest..' kde, ako píšeJ. Bachórz, sú,,udalosti, navliekanéna fabulatívnu niťživotopisualebo
,o
ce'sý, spojenéjednoduchou časovoupriťahlosťou(následnosťou)alebo príčinnýmvzťahom,. _ s
touto tradíciou sa radikálne rozlúčilgotický román.,.
Týmto paralelným čítanímtroch textov, ktoým sme artikulova|i žánrovédiferencie, budeme
odhalovaéaj diferencie v riímci poriadku dobrodružnéhorománu medzi Nižnánskeho a Sieroszewskéhotextami. Budeme sa pýtaťna koherenciu príbehov v týchto textoch. Gerald Prince vo svojej
práci Gramatika príbehov píšeo jednom zo spósobov produkovania koherencie uceléhopríbehu:
Jednotlivéjednoduchépríbehy, z ktorých sa tento príbehskladá, musia zdielbťistéspoločnévlastnosti, ,,č'iužto je protagonista, alebo téma,alebo dej, alebo kombinácia všetbýchtroch,,,o.Pokúsrne sa urcbiť niečo na spósob komutačnéhotestu: ,,Při tétokomutačnízkoušce<jišťujeme,
které
znalcyse mohou v danémkontextu objevit a kterénikoli.,,,'Budeme sapýtaťv súvislosti s príbehom
v Nižnánskeho románe, či sa kdekolvek inde nežna konci mÓŽe objaviénaratívnapropozícia ,,Beňovský zomiera., (v tejto forme, alebo dblej naratívnerozvedená,pretože,,propozíciaje nerozložiteťnd len, na určitej úrovni abstrakcie. Na konkrétnejšejúrovni móže byť každó propozícia
reprezentovaná ako sériapropozícií..'*.Musíme odpovedaé:nie. Protagonista Beňovský je svorníkont románu, jeho prežitie v každom ohrozeníje naratívnounevyhnutnosťou,smréouBeňovského
by sa ďalšierozprávaniestďo nemoŽným:,,Beňovskývypi| menšiudávku jedu ako ostatní..,.,;
,,Iy'ašťastievýstrel nezasiahol ani Beňovského,ani n1kohoiného..o.,).
Takže všade,kde situácia ,,nebez-
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pečenstvo..otvára pred postavou Beňovského naratívne možnosti ,,živat,,alebo ,,smrť.,
algoritmusgenerovaniapríbehuumožňujerealizovaéiba možnosé,,život...
Toto mÓŽe znieéako
truizmus,ale umožňujenám to artikulovaéštrukturálnudiferenciu medzi NiŽnánskeho príbehom
a napríkladpríbehomDumasovho románu Gróf Monte Christo. Príbeh Dumasovho románu by
bolo možnérozvijal., aj keby sme doň na určitommieste kooptovali propozíciu ,'DanÍés/}4onte
Christo zomiera.. (užpo útekuDantésaz vázenia)' PretoŽe nevyhnutnou podmienkou moŽnosti
narácieajej koherencie tu nieje protagonista, a\enaratívnyproqram' prechod od porušeniarov.
nováhy k jej znovunastoleniu:,,spráchaniekrivdy - pomsta...Kooptovanímtejto propozíciedo
jeho generatívnepravidlá a
textu Dumasovho románu by sme zmenili jeho naratívnuštruktúru,
príbehbymuselbyéďalejrozvijaný
inak-ale: moholbypokračovaé(vtejtochvílimiímnamysli
generatívnymodel textu ako ,,sériuntisledných rozhodnutíso stóIe viac špecifickýmiselektívnymi inštrukciaml..o'-takto generatívnyproces textu volí napr. na úrovnilexiky z paradigmy systému lexikálnych jednotiek podl'a generatívnychpravidiel; na úrovni naratívnejštruktúryzasa z
par.adigmymoŽných udďostí). V rámci generatívnychpravidiel Nižnánskeho textu je udalosé
,,Beňovskýzomiera.. skór ako v závere (kdeje skutočnerealizovaná), zakózanou volbou' pretože
jej kooptovaniedo textu by bolo ,,naratívnousamovraždou..(Eco)'d'alšiegenerovanietohto príbehuby uŽ nebolo moŽné.V Dumasovom texte,kde ide o naplnenienaratívnehoprogramu'je
pokačovaniepríbehuaj po ,,možnej..smrtiMonte Christa možné,
pretoŽetentoprogram mÓže
naplnié
Monte Christa - aj v naratívnomzmysle
akákol'vekpostava,ktorá by sa stala ,,dedičom..
slova,tj. ktorá by obsadila pozíciu ,,pomstitelh..:
Pokojne by to mohol grófov ,,synovský..pria.
teťMaximilián Morrel, ktorý sa v závere lúčis grófom slovami: ,,Zbohom, mói priateť, mój
otec!,,.,Ak by sme chceli ukázaťdiÍ-erenciu
naratívnejštruktúry
NiŽnánskehotextu a SieroszewskéhotextuBeniowski, trebaukázaé,,volbu..,ktorúrealizuje Sieroszewskéhotextpri prepisovavojenskýchdejín(ktorúNižnánskehotext
ní Beňovskéhomemoárov: odhadzuje ,,nultú..
časé
prepisuje)a vyberá si časé,
ktorej koherenciajekonštituovanátaktiežnielen protagonistom,ale V
prvonrrade naratívnymprogramom ,,vyhnanstvo_ útekz vyhnanstva..(vovšetkýchtextochide
o zorganizovaniesprisahaniavyhnancov a o útekcelej skupiny), takŽeani generatívnepravidlá
Sieroszewskéhotextu Beniowski nezakazujúmoŽnú udalosé ,,Beňovský zomiera,' trebárs v
prostriedkupríbehu.
Nižnánskehoromán končíudaloséou,,Beňovskýzomiera*,čoje koncom (čiskir nemožnos.
éoupokačovaév) príbehu,ktorého koherenciu zaiséujeiba naratívny podmet. Sieroszewského
románBeniowski zasa končírozuzlenímv zmysle Borisa Tomaševského:,,Ak situácia,obsahujúcaprotirečenia,vyvoláva pohyb fabuly, pretožez dvoch bojujúcichprincípovjeden musí získaéprevahu
a ich dlhotrvajúceexistovanieje nemoŽné,vyrovnávajúcasituácia nevyvoláva d'alší
vývin' v čitatelbvinevzbudzujeočakávanie,a preto takáto situácia sa prejavujeako koncová a
volá sa rozuzlením.,..o.
Túto ,,vyrovnávajúcusituáciu..možno'samozrejrne,vel'mi l'ahkozrušiť
(akopotvrdzujepokračovanietohto Sieroszewskéhorománu s názvom Ocean, ktorépre-pisuje
Beňovského,,lodný denník..),inkorporovanímzápletky (Stepanovovopodnecovaniek vzbure
na lodi) a Zmeny miesta (tj. vynrírasa ,,neočakávané..,
ktorésa ,,prihodí..naceste- morská búrka, smád atdl).
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A poďmeešteďalej:RozprávačBeňovskýna konci svojichmemoiírovnezomiera,nie všakpre,,v spokojnostisom
o svojej vlastnejsmrti (ničmi predsanebráninapísaé
to, Žeby nernoholpísaé
própisaéžánet
memoárovo.denníkovej
zornrel..),ale preto,žeo smrti svojhorozprávačanemóže
pravidlá žánrujednoducho
niečotakénedovoÍujú.)
zy. (Generatívne
medzi naratívnymitextamí,v ktoých sa všetkoorganizuje
Deleuzea Guattarirobia rqzlíšenie
a ktorémajúfundamentálnyvzéahk forokolo otázky ,'Čosa stalo?..,,,Čovšetkosa mohlostaé?..
me tajomstva;a tými textami,kde sa čitateťpýa:,,Čosa stane?.,,ktorémajúvzéahk formeobjaDeleuzea Guattaria poznÍrmevuo..Nechajmeterazbokom Žánrovévymedzenie,ktoréponúkajú
sa organizuje
najme,žeokolo otázky .,čosa stalo?..(aleužnie okolo otázky ,,Čosamohlostaé?..)
odpovedena otiízku,,Co sa vóbec
histórie (klasickýmpríkladomnemožnosti
aj diskurznaratívnej
zasazáHaďtá(ajediná)pretentyp
stalo?..jeKurosawovfilmRašómon);otrízka
,,Čosastane?..je
inkriminovanétextyNiŽnánskehoa Sieroszewského.
romiínu,ktoý reprezentujú
dobrodružného
románuUmbertoEco zaraďujek romantickejtradícii(oprotirozprávaniu
Tentotyp dobrodruŽného
co se užstaloa co posluněčeho,
vyprdvění
v ,,dávnychciviliaicióch.., ktoré,,byloskoro ,"ždycfu
chačiznali,,oo,ktorá
,,nabídnevyprávění,v němžhlavnízdjemčtenářesepřesunea upře k nepředvídatelnostitoho, co se stane, a fudížk invenci zópletlq (...) To, co se děje, se nes.talopřed
Táto neautorvlastněani neví,co se stane.,,.,
vyprdvěním,
ale dějese topři vyprávěnía konvenčně
je generované
kódom dobrovšetko,,nepredvídané..
predvídateťnoséje,
samozrejme'predvídaná,
román) už
aspoňjeden dobrodružný
románu a skúsenýčitatef(tj. taký, ktoý prečítal
družného
ako ich mov týchtotextochnaprogramovaný
dopreduvie, čosa budediaéa právetakýtočitateťje
vyplývajúce
delový čitatef:,,Potešenie,
z narócie (.'.)' vyplývaz opakovaniatoho,čoje užz,nó
opakorománu,ktorý,abysomstručne
funkciou..dobrodružného
me,,,o,totoje práve ,,utešiteťskou
na prefabrikátochfabúl,na ústálenej
val užliteri{rnovedný',topos..jehodefinovania,je za|ožený
kombinatorikeustálenýchtoposov,na kombinatorikeužprefabrikovanýchsituačnýchsceniírov,
literatúry,
schematizovanej
charakterovatď.Túto ,,predvídateťnú
nepredvídateťnosť.populárnej,
móžedobreuchopiéteóriainformácie',,PodťaMolesajeinformáciapriarnoúmernáshtpňunepre.
diktability,,a,,alr:ďa,,nepriamoúrnerruÍ/.../pravdepodobnosti,,',,:
,,čímjejednotkapravdepodobje jej stupeň redundancie,,.,,IJsúvztaŽnime
to s už spomenutýmmodelom
nejšia,ým viičší
generovaniatextuako výberuz paradigmyalternatív:
romiínuponúkav procekód dobrodruŽného
segenerovaniatextuvoÍbuz ustálenejparadigmy(toposy,prefabrikáty)a pri kaŽdomkroku výberu
je pravdepodobnosé
vystúpeniadanéhoprvku (toposu,naratívnejsituáciea pod.) veťmivysoká
(pretože
generatívne
pravidláprikazujúvoliéprávez tejtoparadigmyprávetakúa takújednotkua
ju
kombinovaé s práve ta^kými
a takýmijednotkami).Bartoszynskipíše,žetu možnohovoriť,,o
poetilq v zmyslevykoruivaniarozhodnutía
aplikovaní(norcom a adresdtom)určitejgeneratívnej
kombiruiciív rámci určitejýchodiskovejschémy,
ktorouje v tomtoprípadefabulovó matrica,,,,_
tu je to matricadobrodružného
románu(resp.jeho istéhotypu).Rovnako z paraďigmyalternatív
hypotézyo
vyberámodelovýčitateť,
naprogramovaný
romiínu,konštruujúc
textomdobrodružného
v paradigme,
priebehydeja,,,,,alternatívne
dďšomrozvíjanídeja.Tieto ,,možné
scendre,,'',majú
z vázenia,unikz ktorejčitateťvyberá'
charakterdigitnýchopozít(Beňovskýutečiealeboneutečie
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ne alebo neunikne Z vyhnanstYa, Zahynie alebo nezahynie v nebezpečnejsituácii, zoberie alebo
nezoberie si Afanáziu, sprisahanie vyhnancov bude alebo nebude odhalenégubemátorom, Be.
ňovský vyvráti alebo nevyvráti podozrenie gubernátora,atď. atď.) - miera informatívnostije teda
veťminízka a v Nižnánskeho románe ju ešteznižujeužsformulované ,,pravidlo nemožnostismr.
ti Beňovského...Čitateťsvojedohady formuluje vo vzéahuk ,,svetu intertextuality...o- v tomto
prípadeprimiírne vzhlhdom ku kódu dobrodružnéhorománu. Eco potom o dobrodružnomrománe z hťadiskateórie informácie konštatuje.. ,,Pod zdanímmechanizmu,produkujúceho informáciu' sa skýva mechanizmus, produkujúci redundanciu...,,Dochádza tu k fúzii dvoch princípov:
prekvapenia, nevyhnutnosťredundancie diktuje
,JÝevyhnutnosťinformácie si vyžadujeskutočné
opakovanie p rekvapení v p rav ideIných interv alo ch.,óo
Pokračujúcv dosadzovanínašichrománov do tohto všeobecnéhotypologického riímcaďalej
povedzme, že zauaÍčo dobrodružnýromiín (zváčšana pokračovanie- a Nižniánskehoa Sieroszewskéhoromány vychádza|ina pokračovanie)má odstredivúštruktúru.',
tj. kombinuje a strieda viacej sujetových línií, životopisný dobrodružný romrínje zasa,,dostredivý..' rozprávanie
málokedy opúšéa
Beňovského a ak niekedy ukazuje paralelnúdejovúlíniu intrígNovosilova proti Beňovskému,je to okamžite funkčnépre hlavnúdejovúlíniu (postava Beňovský sa ocitá pred
novou prekážkou,ktorú: ď prekoná, alebo b/ neprekoná). odstredivú štruktúruparodicky využil
Josef Váchal vo svojom Krvavom románe navrstvenímparalelných, spolu nesúvisiacich dejových línií.
Prejdime opáéku konkrétnym ana|ýzamnašichrománov na úrovni naratívnejštruktúry.Neznartená to, že by ma nezaujímala štylistická rovina týchto textov, ale minuciózna štylistická
.',
ana|ýzaNižnánskeho textov už bola vypracovaná I. Sulíkom povedzme iba, žetieto texty vytvárajústrnulésémantickéa štylistickéuniverzum s malou mierou informatívnosti a žejazyk je
iba čírymprostriedkom na to, aby sa mohla manifestovaénaratívnaštruktúra.
Sujet sa v týchto textoch váčšinouprekriývas fabulou. Nižnánskeho text však vo váčšejmiere
ako texty Sieroszewskéhopoužívapostupyna generovanie ,,neočakávaného..,
resp. ',tajomného..
_a jednýmz týchto postupov je produkovanie asymetrickéhovzéahufabuly a sujetu (ani Nižnán.
skeho text však tútoasymetriu neprodukuje častoa ak' tak len v malej miere' čo vyplýva z generatívnychpravidiel dobrodruŽnéhorománu' ktoý má síceprodukovaťnapátie, ale ziíroveňmusí
byémodelovémučitatelbvizrozumitelhý). Ukážme si príkladjednej konkrétnejrealizácie synta.
xe udalostí,ktorúzapíšemeako sériu,,naratívnychvýpovedí,,(Chatman):
Beňovský uteká s omachelom pred pandúrmi
Beňovský unikne (útekje úspešný_ ,,vyrovndvajúciprvok,,',,)
Beňovský opáéuteká pred pandúrmi (,,rušiý prvo&..o.,,
napíňanieinteratívnejschémy)
(strih:) Rozhovor zemana Hanskéhoso svojou dcérou(retardácia)
Hanský a dcéranachádzajúneznámeho zraneného(topos falošnéhonezniímeho)
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..Nezniírny zranený,,blúzni;

,,Anna l,enalayová!., (modelový čitateÍvyslovuje hypotézu, že
je
zdan|ivý nezniímy Beňovským alebo omachelom, lebo postava Anny bola členomtrojuholníka
Anna - Beňovský - omachel) a o chvíÍunanený knči: ,,Straťsa mi z očí,omachel...,,o,;v tejto
chvíli to móŽe byéuž len Beňovský). Takto text postupným rozlúštenímtotožnosti,,neznámeho..
zn1Žujemieru informatívnosti (presun: neznámy _ Beňovský alebo omachel _ Beňovský); paradoxne všakmožnopovedaé,že zn1žujetúmieru informatívnosti,ktorúnikdy nemal (pretožemodetohto kódu je
lový čitateťdobrodružného
romiínuje programovaný tak,žepozná jeho kód; súčaséou
jeho znalosémodelovým čitateÍom;
takžečitateÍvo chvíli objavenia sa neznámeho už vie, že ide o
vychódzku,. (Eco) do paraďgmy toposov, kde
Beňovského- a vie to tak, Že si urobi ,,intetferenčnú
si nájde topos ,,falošnéhoneznámeho..).Určitým sebaodhalujúcimgestom tejto štruktúryredundancie je názov kapito|y Zmarenápoprava a boj pred hradbami, čižekeďčítameo prípravách k poprave omachela, už vieme, Že omachel sa zachráni. Túto stratégiu využívď už stredoveký
rytiersky román (napríkladArtušova smrt Thomasa Maloryho), kde názov kapitoly je vždyjej synopsou' Asymetria sujetu a fabuly je v tomto prípadeprodukovaná ,,prázdnym miestom.., ,,dierou..
v sujete,ktorúmusímodelový čitateť
vyplnié(skonštruovať
hypotézutoho, ,,čosa stalo..):sujetovou ,,dierou..sú (v texte nerealizované)naratívnevýpovede ,,Beňovský je nanený pandúrmi..a
,,Beňovskýomdlie v lese..- a čitateťichvyvodzuje ako hypotézuzo vzťahudvoch (v sujeteprilhhlých) udalostí: ,,Beňovský uteká pred pandúrmi..a ,,Je nájdený neznámy zranený.,- o čitateÍovi
text predpokl adá, že identifikuje ,,Beňovského.,z prvej udalosti s ,,neznámym..z druhej udalosti.
Iným spósobom produkovania ,,tajomstva..v Nižnáskeho románe je to, čo šklovskij nazýva
typemtajemstvív románě je vypravovánío situaci předcho,,metódou presunu..:,,Nejobyčejnějším
zí, umístěnépo výkladu o situaci přítomné.,,.Beňovský dostáva varovný list od Zuzany: ,,Akou
z,vldštnounáhodou sa Zuzana dozvedela jeho meno? Aké nebezpečensoomu hrozí?,,".A o stranu
ďa\ej ,,Zuzana mu rozpovedala, ako sa dozvedela, kto je tl aký osud ho stíha.',fu.
DÓležitou diferenciou medzi Beňovskéhorománom a Sieroszewskéhoromiínom ocean súdve
poznámky pod čiarou,kde Sieroszewski cituje Beňovskéhomemoáre a opravujejazykovú správnoséjednéhovýroku -text takto véahujedo svojej štruktúrysvoj akt prepisovania inéhotextu (čou
Nižnánskehonenájdeme).
Tzvetan Todoro.r ,,rozlišuje dve ',,eké kategórie - rozprávania sústredené na sujet
(plot-centered),resp. apsychologickéa rozprávania sústredené
na postavu, resp' psychologické,,o'.
Dobrodružnýromán samozrejme patrído prvej kategórie a jeho postavy sútým, čoTodorov nazýva ,,ťuďmi-rozprávaniami,,,kde
,,postavaje potenciálnympríbehom_príbehomživotadanejpostavy. Každá postava znamená novúzápletku,',uoIe to ,,literatúrapredikátu,.o,, dÓleŽitéje konanie
samo osebe.Naratívnypodmet,ako sme si užukázali, je dÓležitýlen tam, kde je jediným svorníkom, ktorý zabezpečujekoherenciu príbehu(v Nižnánskehorománe) _ a nie preto, Že by akcia bola
jeho symptómom. ako v psvchologických naráciách. ale preto, žepráve predikáty, pripísanéjednému podmetu konštituujútentopodmet ako príbeh(,,príbehljehol života..).Budeme na jednom príklade z NiŽnánskeho románu sledovaékombinatoriku vzéahovmedzi postavami a jej funkciu v
generovanípríbehu. Úlohu, akú hrajúpostavy (aktéri)pri generovanísujetu, dobre sformuloval
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Hendricks (hoci postupovalopačneapýta|sa vlastne,čosujet,,robí..spostaYami):,,Zdkladným
cieťomsujetuje daťpostavy do vzájomnéhovzťahu_ hlavne spojiťprotagonistu a antagonistu v
sihlticii, na ktorej majúobaja zdujem. Sujetje dynamiclq v tom, že,,rozpína,,alebo temporalizu.
je priestorový (paradigmaticbý) konflikt /.../..*' Ak miímeparadigmatický vzéah
X (obojstrannénepriateÍstvo)Y,
tento paradigmatický vzéahm6žegenerovaécelésériesyntagmatických expanzlí(napríklad:
Y škodíX, X sa bráni Y, Y už neškodíX). Postavy sú v naráciách, zameraných na ďej, ,,skór
prostriedkami nežcieťompríbehu,,o,.Pri analýze týchto textov je teda vhodnéich chápaéako
,,čistoštrukturtÍlneelemenry..(M. Mathieu'.,)- na úrovni syntagmatiky je postava ,,operátorom
naratívnej syntaxe,,,, v paradigmatickej rovine sú postavy navzájom vymedzené (spojené)
štrukturálne.nevyhnutnýmivzéahmi ,,tak,ako súdve dištiktívnevlastnosti vo fonologickom sys.
témespojenésvojou vztijomnouopozíciou,',,.Postava,ktorá napíňaaktantškodcuinej postavy,
jestvuje (ako elernent narácie) len vo vzéahuk tejto inej postave (a ostatným relevantným posta.
vám) a opačne.Postavy súteda vymeďzenéčistovzéahovo_ to platí pre každúúroveňnarácie rovnako aj pre úroveňudalostí.Todorov píše:,,Každýelementfabuly je určenýči.stovzťahovo:
ým, čoho určuje,sú vzťahyk iným vyrozprdvaným udalostiam.,,,,,
Narácia I. častiNižnánskeho románu Poplach vo Vrbovom je generovaná paradigmatickou
štruktúrouvzéahovpostáv, vymedzených vzájomnými vzťahmi,napr.
Beňovský (láska) Anna
omachel (láska) Anna
Beňovský (rrepriatel'stvo)
omachel,
a syntaktickými pravidlami, ktoréumožňujúprojekciu tejto paradigmatickej osi na syntagmatickúos prilhhlých naratívnychvýpovedí:Zák|adnýmpravidlom je ,,sínusoidálna(syntaktic.
lui)štruktúra,,:,,napcitie_.riešenie_novénapc)tie_novériešenie,,,o_včastiVovyhnanstveje
to interovanie syntaktickej štruktúry(na konkrétnejšejúrovni):
Škodca(tento aktant napína1ripostavy Omachel, Stepanov,Kanceliír)obviňuje Beňovského
pred gubernátorom Z prípravy úteku,
Beňovský sa obhajujepred gubernátorom'
Beňovský presviedčagubernátorao svojej nevine,
Škodcaznovu obviňuje Beňovskéhopred gubernátorom.
Beňovský sa znovu obhajujepred gubernátorom,
Beňovský znovu presviedčagubernátorao svojej nevine, atdl, atď.
Zoberme si opáéI. časé
so zjednodušenouparadigmou (viď vyššie)vzájomných vzéahovpostáv (pretoŽepostáv je viac) a preskúmajmenaraúvnemožnosti,resp. syntagmatickéexpanzie,
ktorétáto paradigmaumožňuje:omachel miluje Annu azároveň Beňovský miluje Annu, omachel škodíBeňovskému, Beňovský sa bráni pred omachelom. Táto syntagmatická štruktúra
mÓŽe byéiterovaná,s tým pravidlom, žepostavaBeňovský nemóŽe obsadiéaktantantisubjektu
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(tj. nemožnovygenerovaťnaratívnuvýpoveď ,,Beňovskýškodíomachelovi..), a|e vŽdy len sub.
jektu. Po vyčerpanísyntagmatických expanzií, ktorétáto paradigma umoŽňuje, sa móže transformovaésamotná paraďgma (vzéahymedzi postavami) - to práve robíNižnrínskehotext: Najprv, aby
som čisto ,,sumarizovď.., čo ,,sadeje v románe..: omachel sa zrieka Anny a nútiBeňovského,aby
sa s ňou teda oŽenil a Beňovský odmieta. Transfotmovaná paradigma je takáto:
Beňovský (ne-lríska)Anna.
omachel (ne-láska) Anna.
Beňovský (nepriateÍstvo)omachel.
Možnosépráve tých syntagmatických expanziív Nižnánskeho texte, ktoréboli opísanévyššie,
vyplýva z určitej spoločnej štrukturálnej vlastnosti oboch paradigiem: Dvaja aktéri (Beňovský,
a súv identlcomachel) súspojenínavzájorn štrukturálne-nevyhnutnýmvzťahom ,,nepriateťstvo..
kom štrukturálne-nevyhnutnomvzťahus tretímaktérom(Annou) _ v jednej paradigme je to ,'láska.., v druhej ',ne-láska...' Sieé štrukturálne-nevyhnutných vzéahov medzi aktérmi (,,na
úrovnianalýzy [) ,*"umožňuje formulovaéaj pravidlá na syntaktickej úrovni,čiže
,,.fonémickej,,
,,opis spósobov, ktoými sa tieto elementymóžuspájať,aby vytvorili naráciu,,,o:Táto sieéumoŽňuje
generovaéna Syntagmatickej úrovni naratívnuvýpoveď ,,omachel škodíBeňovskému..,ale zaka.
zuje naratívnu výpoveď ,,omachel škodíAnne.. (pretožev rámci paradigrny nie sú omachel a
Anna spojeníštrukturálne-nevyhnutným
vzéahom,,nepriatefstvo..).
Pre ciele ana|ýzy som schematizovaI a zjednodušiltieto vzéahy,postavu Anny som (v prvej paradigme) bral tak, ženaplňďa aktant ,,predmetu..,ktoý chce aktant ,,operátor,.získaéabráni mu v
tom ,,antisubjekt...Naratívna štruktúratohto segmentuNižnánskeho textuje zložitejšia- pokúsim
presnejšímodel siete štrukturálne-nevyhnutnýchvzéahovpostáv (v tom momente
sa skonšÍruovaé
narácie, keďsa omachel vzdáva Anny a Beňovský ju tiežodmieta). vzéahymedzi postavami nie sú
totiž vzájomne identické _ čižekeďnapíšem:omachel (láska, ne-láska) Anna, znamená to: omachel miluje Annu, ale Anna nemíluje omachela. Tu je model druhej paradigmy:
Beňovský (ne.láska,láska) Anna.
omachel (ne.láska, ne-láska) Anna.
Beňovský (nepriatel'stvo,nepriatel'stvo)omachel.
Táto paradigma umožňujev NiŽnánskeho románe generovaétopos,,nešéastnej
lásky..zo strany
postavy Anny k Beňovskému (Anna miluje Beňovského,ale ten ju odmieta) a následnúnaraúvnu
výpoveď ,,Anna ochorie (z nešťastnej
lásky) a zomiera.. a transformovaťomachela (na úrovni toposov) zo ,'soka v láske.. na ''pomstiteťa..(eho aktančnárola zostávca rovnaká - antisubjekt,
,'škodcď.).Postava omachela je vÓbec zaujímavá - je odkazom k romantickémutoposu démonic.
kéhopomstitefa,prenasledovatel'a,,,tieňa.,,dvojníka a precbádzapozoruhodnými transformáciami
_ od akéhosi ,,čudného
nadčloveka..,,,svojho boha človeka..s vlastným chápaním spravodlivosti,
(keďsa vzdáva Anny v prospech Beňovského) záhadného,diabolsky odvážneho- cez
,,férového..
diabolskéhopomstiteťa(zachraňuje Beňovskéhopred pandúrmi,aby ho mohol dhlej prenasledovaé
_ a prenasleduje ho po celom svete: v Poťsku,na Kamčatke)- ažpo ,,strašného
nečlol,eka,.,,
' zbabelého ,,podliaka,,(zabije bezbrannóhoMikuláša'*,mnohonásobného
zradcu a vo vázenísa mení
na ,,zviera,,,,.stráca poslednézvyšky l'udskej<lóstojnosti- a napokon na ,,škriekajúcu
babu,,,,,,
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zbabelca, ktorý na kolenách prosí o svoj život, aby mohol zozadll toho' kto mu ho darovď, opáé
pohrýzéa opáéprosiéo milosé(napíňanieiteratívnejschémy).Nehťadajte,ako by možno vyplýva.
lo z napísanéÍto,
závratnéhlbiny l'udskejduše,ale štrukturiílnufunkciu omachela z mechanizme
narácie: omacheljednoducho napíňaaktant ,,anti-subjektu..v každejnovej rozprávke vzéahov
postáv _ žeje ,,čistoštrukturálnymelementom..demonštrujesegment,keďje omachel odsúdený
Beňovským na smrť,ale podarí sa mu utiecé,Beňovský odpláva na lo di _ a zrazu bez vysvetlenia
sa na lodi zjavuje omachel a pripravuje vzburu. Postava ,,omachela.. nemá vzor v beňovského
memoároch (tam funkciu škodcu napíňa Stepanov) _keú.e však Nižnánskeho text rozvíja aj
,,Vorgeschichte..memoárov, bolo pouebnépre konštituovanienarácie obsadiťfunkciu ,,škodcu..
a Stepanov to nemohol by( kedžes ním sa Beňovský v memoárochzoznamuje ažvo vyhnanstve
(prečotolká úzkostlivosépri dodržiavanífabuly, ak do textu možno kooptovaépostavu, ktorá
v memoároch,nevystupuje?). Aktant ,,škodcu..potom od častiVo vyhnanstve u Nižnánskeho
striedavonaplňajúomachel a Stepanov. Iteruje sa trojuholník (teraz v z|oŽeni Beňovský - Afanázía- Stepanov).
Ukána|i sme si, ako paradigma vzÍahovpostáv a Syntakticképravidlá umoŽňujúgenerovaé
naráciu určitejrelatívneuzavretej sekvencie dobrodružnéhorománu. Treba však ukázaťeštejed.
Ak budeme hovoriéo paradigme ako o moŽnom svete s určitýmpočtomindivíduí,
nu možnosé.
spojených vzájomnými vzéahmia o tom, že tieto vztaby mlžu byétransformované,rezervoár
možnýchudalostí(moŽných naratívnychvýpovedí,ktorémoŽno generovať)sa dá rozšírié
ešteaj
takým spÓsobom, Že do tejto paradigmy pribudnú nové indivíduá a tým aj nové vzéahy,alebo
Íým,žesa táto paradigma jednoducho odhodí a vygeneruje sa nová (postavajednoducho zmení
Nižnánskeho romámiesto,je dosadená do inej siete vzéahovmedzi inými postavami)' Prvú časé
nu generujepráve takáto paradigma s určitýmpočtomindivíduí a transformáciami ich vzéahov.
Ak sa Beňovský v I. častipremiestňuje, dokonca aj na koni, toto ,,premiestnenie..nie je odchodom' ide vždy o prerniestňovanie v rámci tohto ohraničenéhouniverza. Do tohto univerza je {začínasa II. čast)inkorporovaná ,,zvonku.. nová postava so ',zatykačom..na Beňovského, čo
naratívneodÓvodňuje odchod z tohto univerza.
Román je vždy ,,malým svetom.., ,,zariadeným,.určitýmpočtomindivíduí,ale tento počet
poznáme ažpojeho dočítani:Pričitaníaprigenerovanínarácie dobrodružnéhorománu je to skór
tak, že ,,svet,.chápemevo fenomenologicko-hermeneutickom zmysle ako horizont, ktorý je neohraničený,pretožehorizont sa mi vzďaluje práve tým pohybom, akým sa k nemu približujem:
Svet ako horizont, z ktoréhosa mi vyniírajúindivíduá, a teda ničnebráni tomu, aby sa v akomkoÍvek naratívnomsegmente objavílo zrazu novéindivíduum (nejaký ,,pomstiteťz Ďalekého východu..,aby sme dali konkrétnypríklad toposu)' Práve konštituovanieklasického detektívneho
románuanglickéhotypu sa muselo vysporiadaés ýmto charakterom ,,textovéhosveta...Pravidlá
pátera Knoxa (ktorésú de facto generatívnymi pravidlami Žánru) na prvom mieste uvádzajú:
,,Zločinecmusí byťněkdo, o němžje zmínkabrzo na začtitkupříběhu,,,, a Van Dine vo svojich
pravidlách Zasa na prvom mieste wádza: ,,Všechnystopy musíbýt uvedenyjasně a popsány.,,*,obidvepravid|ázabezpečujúuzavretie tohto univerza eštepred riešením:Detektív pri rozlúštení
záhadynesmie použiéfakty, ktoréneboli čitateťovik dispozícii a nesmie odhaliévraha v nezná.
mej osobe,ktorá doteraz v príbehunevystupovďa. Ellery Queen uvádzal(i) častov určitejchvíli
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výzvu čitateÍovi,ktorý má práve k dispozícii všetky Í.akty,potrebnéna rozriešenie ziíhady (čo
znarnená,že univerzum indivíduí a faktor sa práve uzavrelo). (,,Tajomnými pomstitermi zYýchodu.. ďebo ,,novými osobami.. ako páchateťmisi pomiíhalešteConan ooyle - Štúdiav červenom
nie súdetektívkou (skór ,'policajným románom..), ďe Pes baskervillský už áno.)
Dosial', keďsme sa zaoberali naratívnousyntaxou, zaoberali sme sa hiavne jedným typom ,,fabulovej figúry..,ktorej konštrukciu K. Bartoszynski popisuje ako skladajúcusa z elementov: ,,cieť
konania ako prekročeniejestvujúcehostavu, séria operócií prekonóvania preluÍžokalebo realizovania ,,ýmen,,, dosiahnutie (alebo nedosiahnutie) cieťu,čiževytvorenie novej situúcie- pozitívnej alebo negatívnej,,.r'Tútofabulovú figúru vlastne realizuje celý Sieroszewskéhoromán
Beniowski na najvyššejúrovniabstrakcie(vyhnanci súvo vyhnanstve,vyhnanci sa usilujúutiecé,
vyhnanci utekajú)- táto makosekvencia je na nižšejúrovni rea|izovaná celou sériou sekvencií
prekonávania prekiížok_ spomeňme si opáéna citát z Hendricksa , žepropoziciamilŽe byéna nižšej
úrovni abstrakcie reprezentovaná sérioupropozícií;to istéplatí aj pre sekvencie, ktoré sil ,,vynóranéniekolbými propozíciami,,,o.Terazpreskúmamerea|tzáciu inej ,,fabulovej figúry..v Nižnánskeho texte, ktorú Bartoszynski popisuje ako ,,figúru,ktorej modelom je konflikt rypu hry, t.j.
súborkonanís protikladnými intenciami, vykonóvanýmipodťaurčiýchpravidiel a pri použitíurčitej stratégie,,,''
Postavy v Nižnánskeho texte rozvíjajúparalelnéintrigy _ to je zápLetka_ arozuzlením bude výslednica týchto intríg. omachel rovnako ako kanceliír hovoria nepravdivým spósobom pravdu;
Chcú dokázaé,žeBeňovský s vyhnancami pripravuje útek(čoje pravda)' ale robia to pomocou fa.
lošných svedkov a nesprávnych interpretáciíudalostí(pretoŽev ich ,,svetepresvedčenia..na tému
fabuly je ,,Beňovskéhoprípravaúteku..nimi vykonštruovanouintrigou _ nevedia,žeje zhodná so
,,svetomfabuly").
(nerealizovanýplán):
KanceliírovaStratégia
l. ciel':Zlikvidovaéatamana.
Prostriedok: falošnísvedkovia, ktorí dosvedčia,žeataman chcel zvrhnúésubernátora.
Predpokladaná reakcia: gubernátor dá popraviéatamana.
2. cieť:odstrániégubernátora.
Prostriedok: dezinterpretovaépopravu atamana,ktorúprikázal gubernátor, týmto spÓsobom;
Ataman sa dozvedel o sprisahanívytnancov (ktoréje z hladiska,,svetafabuly..pravda),ale gubernátor ho clal popravi( aby zachrániťBeňovského(svojho nastávajúceho ,uť4. óubernátor 'á bud"
odvolávaťna falošných svedkov, ktorí hovorili o atamanovej zrade, a|e oni budúdvojnásobne falošní:Poprú svoje predchádzajúcefalošnésvedectvo - ergo budúhovoriépravdu (pretože ataman
vo ,,svetefabuly.. naozaj nechystal zvrhnutie gubernátora)a ť'ýmtogestom zároveň poprú,žefďošne svedčili,čižebudúzároveň klamať(edným rečovýmaktom hovoriÍzároveřtpravdu a klamaé,to
je sila tejto intrigy).
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Predpokladaná reakcia: Pád gubernátora.
Predchádzajúci cieť(likvidácia atamana)je v štruktúreintrigy zároveřtprostriedkom dblšieho
cieťa.
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Beňovský produkuje protiintrigu, ktorou sa vpisuje do tejto logiky pravdy-nepravdy, v rámci
ktorejsa pohybuje kancelár:
Beňovskéhostratégia(ako odpoveď na nerealizovanýkanceliírovplán):
Cieli Zlikvidovaé kancelára.
Prostriedok Atamanovi prezradia, čo naňho chystá kancelár.
Predpokladaná reakcia: Ataman kanceliírovi ,,u gubernátoraporiadne podkúri..a gubernátor
potomkancelárovi ',neuveríani slovo..'o.Tuje tá diležitá veta,ktorou sa Beňovský situujev kanceliírovejlogike: /Gubernátor/ ,,Bude pokladať všetbýchsvedkov za falošných: aj kúpených,aj
pravých!,,,,
Kedže dobrodružný román musí byé ,,mechaniilnom, produkujúcim redurulanciu,, (Eco),
(tj. poztextje ,,zhotovený..tak,Že užvopred vieme' ktorázdvoch alternatívnychintrigzviť'azí
námerozuz|enie):Beňovskéhoplánje predsaužodpoveďouna kanceliírovuešte nerealizovaní
svojho vlastnéhomechanizmu.
intrigu,ktorúrobí súčaséou
poznánrok o naratívnejštruktúredobrodružného
Na záver kapitoly niekolko všeobecnejších
románu' Semiotika narácie ukáaala,že ,,zókladnó gramatika,, je ,fundamentdlnou paradigmatikou', nasácie, ,'a preto zároveň detenninuje synta8matiku..,'. sú to logický štvorec(,,konštitu'.,,
taxonomický model (model
tívtrymodel,.), modelujúci logické vztahy medzi sémami
aktantov),ktorý definuj e vzÍahyaktantovu.,- oba modely sú Greimasove * a sieé(paradigma)
vzéahovpostáv' ktoré ako rozličnéúrovne paradigmatickej osi
štrukturálne-nevyhnutných
generovaétransformačnýmr
umožňujú
operáciami (ktorésúvymedzené ,,súboromsyntaktických
os narácie.
algoritmov,,,,,
sériepril'ahlýchnaratívnychvýpovedí,tj. Syntagmatickú
Pokúsnresa určié
diferenciu štruktúrydobrodružnéhorománu a štruktúrymýtu. Lévi-Strauss
'Pre anaukázal' že ,,účelom
mýtuje poskytnúťlogicbý model, schopý prekonaťprotirečenie,.,,,
|ýzuto znamená,píšeGreimas, Že ,,čítaniemýtu nemá byťsyntaqmatické(...); ide o uchopenie,
častoneuvedomovanéadresantorn a adresátom, vzťahovmedzi jednotkami mýtickéhosignifié,
rozmiestnenýmiv toku celého rozprdvania.,.o'Naopak, dobrodružnýromán (nielen pri ,,dobrodružnom..čítaní,
len k tomu, aby
ale aj pri analýze),je trebačítaéSyntagmaticky.
,,Signifié..slúži
štruktúra
bola moŽná' Ak napríkladčítame'žeBeňovský je nútenýopustiémansyntagmatické
Želku,ktorúmiluje, aby odišielpomáhaépol'skýmpovstalcom,ktorým dal slovo, mohli by sme
čítaéako
artikulujúcisématickú
tentosegmentna úrovnioznačovaného
opozíciu
láska (kontra)dodrŽaniesl'ubu
ako artikuláciu nadradenosticti, povinnosti (dodrŽa.
a syntagmuBeňovskéhoodchodu čítaé
nia sl'ubu)láske. V skutočnostije tento odchod podmienený sínusoidálnousyntagmatickou
štruktúrou
napátie-riešenie-napátie.riešenie:
totižto,je trebaopustié
rovnovážnusituáciu (šéastné
(,,napátie..).
manŽelstvo;,,riešenie..)
v prospech nerozvážnej
,,Yýznamy,,v tejtoopozícii súzapokiaťby savýznam ,,dodržanie
sl'ubu..semiotickyviazal v konkrótnom segmenteS
mieňatelhé,
rovnováŽnou situáciou; a význam ,,láska..s nerovnovážnou,Beňovský by porušil
,,riešením..,
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sl'ub a cválal za láskou (napokon, postava Beňovský ako typický dvojitý agent sl'ubmnohokrát porušuje- napríklad sl'ubmanželstvas Afanáziou atď.)' Jednoducho, tento dobrodružnýromán tu nie
je na to, aby nám artikuloval nejakévýznamy (že ,,dodrŽatsl'ubje prvoradé,láska je aŽ na druhom
mieste..),naopak,významy sútu len preto,aby umožnilinaratívnusyntax.Všetkomusíbyépodriadenézákladnej otá.zke,na kto1útento typ dobrodružnéhorománu odpovedá: ,,Jsme stóle puzeni
otázkou: Jak je to dál? - Ano, teďrozwním; ale jak je to dál?,č*
ltÍ ÁtIÁ
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Zamerianre sa teraz na jeden aspekt dobrodruŽných románov, o ktoých srne hovorili. Keby nejestvovalo tolko definícií historického románu, bolo by možnériskovaé tvrdenie, že ide o
historicko-dobrodružnéromány. Tieto texty prepisujúBeňovskéhomemoáre (text,patriaci v rámci
nášhokultúrnehokódu do poriadku textov ,,faktickej reprezentácie..)anachádzame v nich odkazy
k tzv. historickým udalostiam.Lenže iba toto váčšineliteri{rnych vedcov nestačí,aby text zaradi|i
do žánru historického románu. Eco hovorí o ,,románe kepeňa a meča,.,dumasovskom románe,
ktorý ,,sl vyberá reálnu, spoznateťnú
minulost,,, zaťudňujeju historickými postavami _ toto vytvá(
ra rámec a ',do tohto rómca ,,skutočného,.)
súzasadenévymyslenépostavy, prejavujúce cit1,
ktoréby sa dali pripísaťaj postavám z iných obdobť,,,'.Sem by sme pokojne mohli zaradiťinkriminovanéromány o Beňovskom.
Referenciahistorickéhorománu tedanebývachápanáprílišprvoplánovo, ,,čistodenotačne...
U
GyÓrgya Lukácsa nachádzarneniečo,čoby sme mohli nazvaé,,interpretačným..
chápanímreferencie historického románu. ,,Ako to skutočnebolo.. v historickom románe neznamená ,'vernosť.
historickým faktom (len toto sa naozaj odohralo, len tieto osoby skutočnejestovaIi atď.), ale znamená určitýmodus interpretácie: historický román musíodhaliépomersíl,historickúnevyhnutnosé
a ,,dejinnéhybnésily.,,,o.
',To, čosa sta|o..v istom zmysle slova nie je tým, čosa stalo skutočne,
,,sovy nejsou, čímse zdají být,,; ,,to, čo sa stalo..,je javom, na ktoréhopodstatuje treba sa pýtaé:
touto podstatou súdejinnétriedne konflikty, ktoréumožňujúna povrchovej rovine ,,to, čosa sta|o,,.,,ScottovahistorickÍvernosťspočívavzobrazovaníhistorickejnevyhnutnosti(...)Poprinevyhnutnosti vóbec neprichódza do úvahy,čijednotlivé detaily alebo skutočnostihistoriclq súhlasia
alebo nie.,,,,,
' Tieto Lukácsove postuláty vytyčujúten typ literárneho realizmu, ktoý by v markiewiczovej typológii spadal pod model homologickej reprezentatívnosti: ,,fikcionálna skutočnosť
zobrazuje podstatnéznalq štruktúryalebo zákonitostíprtsfušnejoblasti reálneho sveta,,,,,.To, čo
je nespochybniteťné
V takejto koncepcii, je samotná možnosé
referencie, referencie ako vzéahumedzi modelom a tým, čoje modelované.V ri{mci štruktúryhistorickéhorománu vóbec neprekáža,ak
sújej súčaséou
prvky fukcie, za predpokladu, Žeje zachovanázakladajúcahomológia (zakladajúca
u Lukácsa samotný žánerhistorickéhorománu). A ak podÍaLukácsa W. Scott ,,primerane vnútorným uikonom historického románu pretvára významnédejinnéosobnosti na vedťajšie
postavy fabuly,,,,,,,robí to nielen primerane zákonom historického románu, ale aj lukácsóvsky chápanej
histórie, v ktorej mechanizme sa uskutočňujehistorická nevyhnutnosé:akokol'vek ýznamná dejin-
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ná osobnosťmusíbyév rámci fabuly histórie vedlajšoupostavou.Hlavnou je práve dejinná nevyhnutnosé.
Ďatsim motívom súčasnejliteriírnejteórie, na ktorý treba upozornié'je pokus o formuláciu
vzéahovhistorického a fikčnéhopísania. Na jednej strane _ ako upozorňujú Hayden White a
Louis o. Mink - historicképísaniemusívyužívať
techniky fikcie, generovaéakýkolVek text (teda
aj historickú naráciu) umožňujúpravidlá písania;postštrukturalistickýmheslom sa sÍáva ,,,,Ja.
zyk ako pÓvod histórie,, (implikujúce,aful ukazujúvšetlqDerridove analýzy v práci Z gramato.
lógie a inde, žeto vóbec nie je ,,póvod..)(||x|.
Na druhej Strane_ John Hillis Miller, inšpirovaný
románopiscom Henrym Jamesom, hovorí o tom, žeromán si musí vždy nasadiéistúmasku, a najčastejšie
je to maska histórie, čomu jednak zabezpečivážnepijatiečitateťmi,.'',
jednak samotné
tvrdeniana témufikcie súprevzatými tvrdeniami o histórii (,,pojmy začiatku akonca(,,archeológia,,a ,,teleológia,,)/...fil,,'.To istédokazujeWalter L. Reed, keďtvrdí,že románimituje metódy
písanejhistórie'.,.,základnú opozíciu medzi románom a textom historiografie vidí v ich referenčnejalebo reprezentačnejfunkcii; ,,Ale kde história vyvodzuje z dokumentu mimotexto'vé
fenomény,činiteťova udalosti, písanie románu obracia tútoreferencialitu k sebe samému'',!,,,
Ak sa
všakz faktu imitovania histórie románom vyvodzuje, že termin ,,historický román.. je potom
nadbytočný)..,.,stratísajedno rozlíšenie,ktoréje funkčné(ajedine funkčnos{operatívnoséje,
nazdávam sa, kritériom oprávnenosti akéhokolvek rozlišovania, typo|ogizácie: to, čo s tým
móžemďalej ',urobiť.):Takýmto spÓsobom by sme v rámci textov nerozlišovali typy takých postáv ako napr. Malý Bobeš a kardinál fuchelieu, ktorév riímci nášho kultúrnehokódu patria do
odlišnýchporiadkov: kardinála Richelieua pokladáme za historickú postavu, zatiaÍčo Bobeša
nie.Bolo by taktiežnemožnérozlišov ať.
medzi textami, o ktorých by Lukács poveda|, že zobrazujúhistorickúnevyhnutnoséa napríkladTolkienovou históriou Stredozeme, ktoráje skutočneza|oženána imitovaní postupov písania histórie, akurát že ide o fiktívnu históriu. Nebudem sa
pokúšaé
o (operatívnu)definíciu historickéhorománu, pre našeciele (aby sme preskúmali vzéah
románov o Beňovskom s diskurzom histórie) postačí,ak skonštatujeme, že tieto romány využí
vajúto, čo v rámci našejencyklopédie patrí do poriadku ,'historickéhofaktu.._ napr. samotná
postavaBeňovského,rusko-poťskávojna atd'.Budem sa pýtaéna funkciu týchto tzv. historických
faktov v texte týchto románov' o jednej funkcii kooptovania mien (patriacich do poriadku histórie) do fikčnéhouniverza hovorí Lyotard _je ním dosahovanie efektu reďity - ako príklad Lyotatduvádza mená Waterloo a Napoleon v Kartúze parmskej: ,,Toto prinajmenšomdokazuje, že
jeden indikótor vo Svetemien, zahrnurých Stendhalovou fikciou a
to istémeno móže zabezpečiť
ďalšívo svete mien, verifikovaných historickou vedou _ a to bez ukrivdenia jednéhoz ýchto sve.
tov, Toto zauzlenie ponúka dobrý príklad na différend/rozpor/: je Napoleon cisárom Francúz.
ska,alebo je ideáIom politického rozumu pre Fabrica a Juliena?,.,,,oPre Lyotarda totiž nemÓže
byézachovaná identita reÍ.erentav heterogénnychreŽimoch v1ýpovedí.
Avšak skúmaé,,realitu..referenta a vóbec možnoséreÍ.erenciepresahuje zámer tejto štúdieod tohto problému možno (pre tútochvíl'u,z hl'adiska semiotiky) abstrahovaé'Semiotiku' píše
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Eco, zaujíma spoločenskýchalakter znakov a ,problém lži (alebo nepravdy), ktoý vyvstdvapre lo. Napríklad výrok,,Napoleon zomrel 5. mája 1821
gikov ýz,namu, je pre. alebo post^semioticlý,,,o,
'.,',
na ostrove svátej Heleny.. v našomkultúrnomkóde konotuje ,,historickúskutočnosé.. bez ohl'adu na jeho faktickú referenciďitu. Problém signifikátu ako kultúrnejjednotky je ,,nezóvislý od empirictcých podmienok pravdivosti výpovede, t.j. od existencie alebo neexistencie referenta,.,,,.
,,Výraz Napoleon denotuje dobre známu kultúrnujednotku, ktorá zaujímapozíciu v sémantickom
poti historicbých veličín,,,,,,'
Práve takto treba chápaťďalšieúvahyo tom, čov riímci nášhokultúrne.
ho kódu konotuje ''historický fakť.' ktor.ýpotom využívajúdobrodružnéromány o Beňovskom.
Postava Mórica Beňovského patrív riímci našejencyklopédiedo poriadku historických postáv
a f.abulajeho ,,života.,v Nižnánskeho a Sieroszewskéhorománoch je totožnás fabulou Beňovského památí. NiŽniínskeho text eštedo svojej štruktúrykooptuje historický fakt Beňovského smrti:
,,Stalo sa to 23. mája I786..n,,Tento dátum je identický s ým, ktoý uvádzajíencyklopedické prí
ručky,'' Tieto romány teda poskytujúistépenzum ,Boznatkov.., patriacich do poriadku historické.
v konzumovateÍnejšom ,,balení..než učebnice dejepisu: Jestvuje anekdota o
ho vedenia,
Dumasovi otcovi - keďsa ho pýtali, prečoznrísilňujehistóriu, odpovedal: ,,Aby som s ňou mohol
m,aťkrásne deti',,
Prečítajmesi tento fragment z Nižnrínskehorománu: ,,A Jdn Beňovsky načrtol svojmu synovcovi obraz rozvrdtenéhoPoťska,ktorésa od smrti Jána Sobieskeho rútido zihuby. Vyslanci rozlič.
ných mocností,najmii pru'rxs,a,.francúzslcy'
anglicbý, holandsr1aa dánslE, ani čoby do Varšavy boli
prišli len na to, aby prehlbovali rozvrat, anarchiu. Vyslanec ruslcý,kniežaRepnin, sa zas usiluje čoraz vtičšmiposilniťvplyv, nastoliťvlódu, poslušnúPetrohradu. Rusko vidí,žeanarchia vedie k roztrhaniu Pol]ska, a rusbým zÍujmom je, aby Poťsko ostalo celé, konsolidované, ale pod jeho
vplyvom. (...) A nepriatelia len číhajúna príležitosťvrhnúťsa na rozhašterenéPoťsko,roztrhaťa
rozdetiťsi ho, alebo z,hltnúťho
celé.,,,,,Pokiaťby sme zmenili prítomnýčas(ide o prítomnosťz hladiska rozprávaných udalostí)na minulý, tento fragment dodržujekonštitutívnepravidlá historickej
narácie, mohol by sa pokojne ocitnúév učebnicidejepisu (možnoje práve odtiďodpísaný). Takéto
v rámci dobrodružnéhorománu vpisujúdo jeho štruktúryredundancie; Za,,historické..pasáže-sa
kladajúce otázka ,,Co sa stane?..je aj tu uŽ vopred zodpovedaná: Ak si urobíme ,,inferenčnúvychádzku.. do histonckej encyklopédie' vieme' čoz hťadiskarozprávaných udalostíbttde, pretožeÍo
v rámci udalostí,patriacich do historickej encyklopédie, bolo: PoÍskosvoj boj prehrá (v romríne)'
pretožeprehralo (v histórii) Poťskobude (bolo) rozdelenénazábory, ktorésa ocitnúpod cudzou nadvládou. Túto stratégiu
,,vopred poznanej budúcnosti..mÓže v riímci dobrodruŽnéhorománu odhaliésamotnéfutúrum v
historických p asážach_ uvediem príklad z románu Josefa S vátka Tajnosti Pražské: ,,* Demokra.
tickó strana v Prešpurskémsněmu dostala se již úplněna povrch, _ sděloval president, - a táhne
sněmovnou magnátů beze všehoodporu za sebou. Advokát Košut l.ájoš vypracoval ntí.vrhnové
ústavyuherské,kteró, bude-li ve Vídni ponrzena, učiníz Uher samostatnékróIovství, vedle něhož
ostatnízeměrakouskéjenfigurovatibudou.(...)Teprvenajaře, kdy celdEvropaaveškeréjednotli-
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vézemě revolučnítnruchem sa otřesou, (.'.) pak teprve zatlukou Maďaři ve Víclnia věru, žejim
pak nová ústal,ajejir:h bez odporu potvr?'enabude.,,,,o
aj
Rovnako ako román využíva ,,historickéfakty.. (mená, ale aj príbehy). m6že využ'ívať'
fakty..:jeho text sa mÓže rovnako vpisovaédo textu histórie ako aj do textu fikcií, a do.
,,fikčné
fakty..móžetext' ktorý sa na ne odvoláva, autentifikovaé.
Eco o tclm
koncaodvolávka na ',fikčné
postavy vdžne,budeme maťdočineniaso zvlcíštnymdruhom interpíše:,Ák budeme braťfikčné
textuality:postllv(l z'určitéhodiel.afikcie sa móžeobjaviťv inom diele.fikcie a talq,mtospósobom
ako signól pravdivosti.',',,A takýmtospÓsobom sa ,,zreálňuje.,aj inkriminovaná Íikčná
Jung,ovať
postclvy začínajúmigrovaťz jednéhotextu do druhého,znarnená to, ž.ezís.
postava: ,,Ked,.fikčné
kali občianstvov reálnom svetea oslollodili sa od pút rozprávania, ktoréich vytvorilo',,,,uSpo.
meňme si na Sherlocka Holmesa' ktoý rieši prípady (a častodosť stupídne)'o ktorých sa
Samotný
Conanovi Doylovi ani nesnívaloa ktoréhodom na Baker Street221 B nrožnonavštíviť.
Eco v románe ostrov včerajšiehodňa rozohráva takútohru. Popri historickýchfaktoch nachá(kardinál Richelieu ako historická postava azároyeřt
dzamefakty' resp. postavy na ,,rozmedzí..
postavaz Troch mušketierov) a fikčnépostavy- nie všakťubovolhé,
a|enacbádzajúcesa v dob.
rodruŽnonrománe,ktoý tematizujeto istéhistorickéobdobiea krajinu ako Ecov román (gardisboji načrtávamečomkruh
ta Biscaratopáéz Troch mušketierov:scéna,ako Biscarat po zúÍ.alom
na,zemia prednášasvoje slová, je identická s Dumasovou;jej pokračovanieje všakiné_ a z6,roveňpostavy,s ktorými bojoval Biscarat súiné- u Dumasa šermovals Porthosom.Je všakmoŽné,Že Biscarat vŽdy v beznádejnejsituácii opakova| toto teatrálnegesto- potom sa nám vynára
otázkaudalosti a iteratívnosti* ale o tom vlastne bola stále reč).
(Pozn. Tu nájdený rukopis náhle končí')
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f.l ejiny slovenskej literatúrydvadsiateho storočia sa prakticky celý časpo roku 1945 koncipoť
vali tak, že za ich logický úheŽníksapokladala socialistická literatúra,do ktorej mal ústié
celýjej vývin.
pojmoslovie,doplnili sa,,biele
Po roku 1989 sa sícez tejtokoncepcie vypreparovalo príslušné
miesta..na mape slovenskej literatúry,do literatúrysa včlenili tabuizovaní domáci a exiloví autori,
vyšlo množstvo dovtedy nepublikovaných staršíchaj novšíchtextov, ale na samotnej konštrukcii
sa fbkticky velh nezmenilo.
Typickým príkladom je stredoškolská učebnicaslovenskej literatúrypo roku l945'. Došlo
v nej síce k hodnotovémuprevrstveniu v rámci jednotlivých autorských portrétov,ale nie k zásadnej zmene koncepčnéhorámca' Ticho a implicitne z celej učebnicepresvitá aj naďalej stará koncepcia socialistického lievika.
V súvislosti s Vladimírom Mináčom ju nevdojak celkom presne opísal v osemdesiatych rokoch FrantišekMiko. V štúdiiVývinová polemika a syntéza v štý|eVladimíra Mináča'zhodnotil Mináčovo autorské gesto tak, že Nlináč chcel daésvojím výrazovým aj kritickým gestom
pocitu, žeprestóvajú platiť všeobecnénormy svetového
,,priechod generačnémui spoločen^skému
románu, žeje tu nová koncepčndplatforma literatúry, socialisticlcý realizmus, a nová systémová
príslušnos| ksvetovejsocialistickej literatúre.,.,,aže,,odterazpreň strdcaplatnosťnejaké
objek.
tivis tickéuniverzólne kritérium modernosti,,.
Toto Mikovo konštatovanie obsahuje v prevrátenej podobe dreň celého problému. Ňou je
otázka, čije pre vývin slovenskej literatúryskutočnýmjadrom,,nová systémovdpríslušno,sť
k sve.
tovej ,socialistickej literatúre,,,a|eboje ním hodnotový zápas generácií slovenských spisovatelbv
páédesiatych,šesédesiatych,
sedemdesiatych a osemdesiatych rokov o ,,univerzálne kritérium mo.
dernosti. "
Nie náhodou viedol Mináč svoj polemický zápas o sociďistickú literatúrupráve v konflikte
s modernosťou,ako to dokumentuje aj dobový spor o romány Petra Karvaša začiatkom páéclesiatych rokov, ktorým Mináč vyčítapráve modernosé,tj. ich modernúnaratívnuštruktúru(opustenie
kauzálnej lo giky výstavby príbehu,jeho fragmentárnosť).
V prípadeVladimíra Mináča - a platí to fakticky nielen o jeho prozaickej tvorbe páťdesiatych
rokov, ale napríklad aj ojeho trilógii Generácia _ ide naoza.jo presadenie sa konštrukcie socia-

lv
2F.

obert, M. Ivaltovií,I. Hoche|' J. Špaček:
t-iteratúra
4, Bratislava l99ó
Miko: Vývinová po|emika a syntézav štý|eVladimíra Mináča. In: Biografickéštúdiel0. Maltin l98l
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listickej literatúrya rozličných verzií socialistickéhorealizmu proti univerzálnemu kritériu modernosti.otázkou ostáva len to, čitoto Mináčovo u.,víéazstvo
nad sebou samým..'tj. víéazstvo
ideologickej konštrukcie nad logikou epickéhopríbehu,možno skutočne pokladaézavýbrl.
A treba rovno poved ať.,
že níe.Ideologická konštrukcia, ktorá sa stáva naratívnouIogikou
príbehu,a to aj v konštrukciidejínv Generácii, vediejednoducho k estetickejnedóveryhodnosti
ce|ejtrilógie. Literrírnohistoricky nestačípreto len vnútorná zmena hodnotových proporcií Mináčovhoepickéhodiela, ale Zmena pohlhdu na celéMináčovo epické dielo. Pre literárnohisto.
rický príbeh, ktoý vychádza z bÍadiska moderného vývinu svetovej literatúry,je Mináčovo
preferovaniesocialistickéhorealizmu skutočnýmregresom, a to nielen pre jeho epickútvorbu
páédesiatych
rokov.
Je inak zaujimavé,ako sa od páédesiatychdo osemdesiatych rokov presúvalliter:írnohistorický význam Mináčových próz. Y šesťdesiatych
rokoch sa jeho prózy páédesiatychrokov zasúvali do pozadia, tak ako sa vóbec do popredia vysúvala oproti próze Mináčova esejistika. No
v sedemdesiatychrokoch a začiatkornrokov osemdesiatych,ktorésa stali aj akýmsi pokusom o
revivalhodnÓt páédesiatych
rokov, sa Mináčove novely Na rozhraní dostali znovu do popredia.
Ladislav ballek hovorí napríklad v doslove k novému vydaniu zbierky noviel Na rozhraní
(l98l) o páédesiatych
rokoch, že Ío,,bol čas,ako su pamiitám, keď sa ťudiazbavovali staých
rokom sa
zvykov,obyčajía modiel, ako sa zbavujemebremena.....Tento návrat k páédesiatym
odohralnapriek tomu, žeužpÓvodná diskusia v samotnýchpáédesiatych
rokoch (Mrríz,Noge)
poukázalana značné
nedostatkynoviel. Pravda,dialo sa to znútrasystémusocialistickejliteratúry. keď sa argumentovalonedostatočnou
psychologickou vierohodnoséou,,prerodu..,ktoý je
ústrednýmnaratívnymprincípom fakticky všetkýchnoviel zo zbierky Na rozhraní.
Vladimír Petrík sa pokúsil v uŽ zmienenom Biografickom zborníku argumentovaév novelách Na rozbrani Mináčovou ,,regeneráciou literórnej postavy znútra.. Myslím, že tu došlo
k zásadnému
typologickémuomylu. A'Mráz, J. Noge, V. Petrík, ale aj A. Matuškachápali Mináčove
novely v nadváznostina psychologickúrealistickúpoviedku, ktorá bola kanonizovanou
tradíciou
socialistickéhorealizmu páédesiatych
rokov'
BliŽšiek problémusa dostal oskár Čepanv úvaheRétorika schematizmuz roku 1965, kde
hor,orío ,,didakticky orientovanej logike, kauzalite a dialektike pojmového myslenia ako aj sujetovejvýstavby..,pričom Čepansa zamera| predovšetkýmna oblaséslovníka afrazeo|lgie.
Z htadiska,,didakticky orientovanej logiky.. je však v prípadeMináčových próz Na rozhraní
pozoruhodnýpohl'ad na ich žánrovúštruktúru.Cesta k ich primeranejšiemupochopeniu vedie
právecez intertextuálne skúmanie ich žánrovej štruktúry.V tejto súvislostívšak treba opustié
pÓdu realistickejpoviedky a pozrieésa na žánrovilštruktúr
noviel Na rozhranícezinú prizmu.
V tradíciislovenskej poviedky existuje veťmisilná línia kalendiírovejpoviedky, ktorá patrí
dooblastičitatel'skyvel'mi vd'ačnejpopulárnej prózy. Domnievam sa, žepráve v tejto čitateťskej
hlhdal (a v dobovom kontexte aj našiel)Vladimír Mináč cestu k čitatel'skému
obl'úbenosti
úspechunoviel Na rozhraní.
Základnou otázkou však pre nás ostáva, na akú tradíciu nadvázuje kalendiírová poviedka,
známav slovenskej próze od konca osemnásteho sotoročia,no v euróspkej literatúreznáma už
od starovekejliteratúry.
HaqrsRobert JauB identifikoval jej jednotlivépodoby v stredovekýchjednoduchýchžár"
roch..Nadviazal na systematickývýskum A. Jollesa a usporiadaljednotlivé Žánreporil'akomunikačnej
situácie, vzéahuk tradícii a umiestnenia v Živote.
JauBvytvoril systémviacerých žánrov(aforizmus,parabola, alegória, bájka, exemplum, legenda,rozprávka.fabliaux, novela). Ich základorn je univerzálna platnoséna zák|ade jednopriradenia podÍa uvedených troch kdtérií. Moderný vývin európskej poviedky a
značného
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novely sazačínapráve tam, kde sa končíuniverziílnaplatnoséstredovekého sakrálneho systému,
tam, kde história prestáva byéhistorkou a stáva sa singulárnou súčaséou
deiinnosti, tj. prestáva byé
príbehornnávratu tých istých univerzá|nych pravidrel do individuálneho osudu azačinabyťpribehom jeho singulárnych zmien.
Vladimír Mináč obnovuje vo svojich poviedkach a novelách zbierky Na rozhraní práve univerzá|ny charakter stredovekých exempliírnych príbehov_ pravda, ÍenÍoraz na sekulárnej póde.
Podstatná je však ich univerzálna platnosé.Zríkladnou vlastnoséousociďistickej literatúry bolo
práve protipostavenie modernej Zmeny singulrírneho a socialistickorealistickej univerzálnej platnosti všeobecnej zákonitosti, pre ktorúje individuálny príbehlen viacmenej vhodným kadlubom.
Ztejto perspektívynieje tedapodstatnápsychologickávierohodnoséči
nevierohodnosťprero.
du, ale práve jeho exempliírny charakter. Vladimír Petrík opisuje charakteristickéčrty noviel
v zbierke Na rozhraní zlomovou situáciou (situáciou na rozhraní),prudkou zrážkou a následným
prerodom pod tlakom vonkajšíchokolností, pričom všetkyokolnosti sa prispósobujú práve týmto
charakteristikám,Zapríznačnúpokladá v tomto zmysle práve titulnúnovelu Na rozhraní,kde tieto
okolnosti vytvára kontrastnoséprírodných motívov.
Ak sa všakpozrieme na novelu Na rozhranípráve z hl'adiska exemplárnychžánrov, uvedomí.
me si aŽ nápadnúzhodu jej naratívnejštruktúryso štruktúrou
paraboly. Ide o presadenie sa znrímej
autority voči neveriacim a stále nepresvedčeným, teda o to, čo Ladislav ballek označil slovamr
,,zbavovaťsa staýchzvykov, obyčajíamodiel.,, o apelatívne (nedogmatické)kázanie doktríny (o
formu príbehu),o svet každodennejskúsenosti,zafunujúciprácu; priestorovo a časovozahrnujúci
časovo
najbliŽšieveci častok veciam najvzdialenejším,
líčiacivztahymedzi Íuďmia udalosti
v prírode,prienik cez pravdepodobné,hlhdanie odpovede na otázku, čoby som mal robié,aby som
zo skúsenostispoznal pravdu a nachádzanie káťovstva Božieho ako skrytéhovýznamu sveta.
Nápadne zhodnúštruktúruso stredovekou parabolou má práve novela Na rozhraní,pravda nie
v sakrálnom, ale v sekulárnom zmysle slova. Aj tu máme náh|e zjavenie pravdy, ktorá pomáha
zbavovaésa pochybností,nedogmatickúapelatívnos{svet kaŽdodennejskúsenosti,hťadaniepravdepodobného,vztahy medzi l'udmi a ich vyznačenieprírodnými okolnoséami a hťadaniekráfovstva Božieho ako ,,skrytej oblasti významu.., pričom v Mináčovej parabole sa ním stáva
socializmus.
Vladimír Mináč si zrejme tejto súvislosti svojich noviel s exempliírnymi stredovekými Žánrami nebol vedomý' ale spostredkovanesa k nim dostal práve prostredníctvom populrírnejkalendárovej poviedky, ktorá v osemnástom a devátnástom storočínadviazalana exemplárne stredoveké
Žánre.
Pre literárnohistorický výskum má toto rétorickézačleneneie Mináčových noviel do tradície
exempliírnych žánrov - a v konkrétnomprípadenovely Na rozhraní do tradície parabol - dvojitý
význan. Jednak situuje Mináčove novely tam, kam literárnohisticky patria, tj. do oblasti populrírnej literatúry.okrem toho ich všaknasvecujez hlhdiska neúspešného
pokusu o novúuniverzálnu
platnosé_ tentoraz už nie stredovekého,
sakálneho univerzalizmu,ale sekulárneho univerzalizmu socializmu a socialistickéhorealizmu.
Práve z tohto hfadiskaje Mináčovo protimodernépostaveniepochopitelhé,rovnako ako je pochopiteťnéaj jeho stroskotanie.

H. R. Jau$: Die k|einen Gatlungen des Exemplarischen als literarisches Kontmunikationssystem.ln: Aheritát und
Modernitát der mittelalterlichenLiteratur.Fink. MÚnchen l977.
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NOETIKA JT.PBETIKA
1IPBozE PETRf!PIŠŤANKA

IY f važovaéo noetike a poetike prózy Petra Pišéankaako o moŽnej keatívnej forme populrárneiliteratúry90. rokov má azdaaj naterazpracovný zmysel. ,,Program popultirnospatrí, obsahuje
tj.,, do ktoréhopopuliírna literatúraso všetkými následkami pre text i čitateťa
,.
prístupnosť,ťudovosť,, Populiírnaliteratúrapatrimedzi ,,dve náre literárneho
zrozumiteťnosť,
procesu, a,,princíp nízkehoprevažuje v systémepopulórnej literatúry,,.Práve princíp nízkeho
(zrozumiteťnosé,
prístupnos{fudovosé,verifikovateťnosé,
idealizácia,
empirickosé,všeobecnosé,
príjemcu. Napokon pojem popuexotika, hodnoty a i.) si určil aj ,,okruh masového(ťudového)
kirna literatúra nie je len pojmom sociologickym a pragmaticlqlm a ýka sa tak norby literárnych textov,ako aj sociálne vymedzenéhopríjemcu,zviazanéhos isrým rypom literárnej kultúry,
,.Yychádzarne
ktorá toleruje a rešpektujetoto rozčlenenie literatúrya príjemcov,,
z toho, žesa
Pišťankovipodarilo pri súzvukujeho prózy (prvotina v rukopise jestvovala v r. l 986 bez motívu
eštebákov)so spoločenskými procesmi 80. a 90. rokov relativizovať.,ak to nie, tak isto aspoň
otvoriéa problematizovaťdávnejšie tvrdenie literrírnejvedy, podťaktorého:,, Vzťahskupiny príjemcov k istémutypu literatúryje historiclcy vymedzený.To istédielo móžea nemusíbyťrecipopríjemcu,,'. Záujem o knižné tituly, kritické reflexie,
vanév okruhu ndročnéhoi neruiročného
početnérozhovory, diskusné konštrukcie literiírneho života 90. rokov, ale nie bez jeho próz
spÓsobuje, Žepráve príjemcaPišéankovejprózy sa dnes uŽ vzpiera svojmu začleneniudo ,,vypočítatelhej..
skupiny príjemcov, lebo ako naznačujezistenie lingvistu: ,,Ie len prirodzené, žeaj
Rivers of Babylon'... si vyžaduje inteligentnéhočitateťa,ktorý dokáže o. i. postrehnúťhranice
..o
medziobscénnosťou
a perverzitou. Do tohto problému vstupujejav Z toho istéhopodložia:situácia okolo autora a čitateťa
bestsellerovej lektúry.
Dodajme, rečje' a aj bude, výlučneo autorskom texte P. Pišéanka.
Nazdávame sa, žeby sme
pracovnemohli otvoriťpre prózu P. Pišťankapodložie ,,modernej..populrírnejliteratúry 90. rokov predovšetkýmtak, že si všimnemepodstatnéjej súčasti,štatútautora umeleckéhotextu (P.
Pišťanek
o svo-iom autorstve)a štatút
čitatelhv 90. rokoch, ako ho sformuloval pre svoje texty P.
Pišéanek.
Napokon sa o jeho próze píšeuž niekoÍko rokov (literrírnosé,
žáner,kompozičnédanosti, postava,rozprávač,schémya modelovosť,lexikálna a štylistická výbavaprózyiparadoxz
dejinnýchakultúrnychana|ógiiapodobenstiev(Dónč,Babylon, Drevenádedinaai.); Pišéanek
a inšpiráciezo slovenskej prózy do r. 1945 (Timrava) a po roku 1945: F. Král', P. Jilemnický;

P. Liba: Kontexty popu|árnejliteratúry,Bratislava l98l' s.9.
c. d.. s. 64_ó65
c' d.'s' ó5
V. Patráš: Obscénnosé a jej socioIingvistické parametre. Na fragmentoch slovenskej pr6zy 90. rokov. In: Studia
academica Slovaca 2ó. Prednášky XXXIIl. |etnéhoseminiíraslovenskéhojazyka a kultúry.Ved. red. J. M|acek,
Bratislava 1997. s. 134.
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rusképodnety z prózy T. Sjomuškina). Až sa zdá, Že uŽ niet čímpodstatným doterajšie postmo.
zistenia o Pišéankovej
dernétézy (V. Marčok, T. Zi|ka, V. Patráš' L. CÍrzy a i') a interpretačné
próze doplniť.Navyše autor zhodnocuje svoju situáciu v literiírnomživote desaéročiav polohe re.
cesnej (tak ako všetkovókol seba) ,,post-1ínie,..,teda tak, že::,Mňa užmó každýplné zuby, lebo na
Slovensku je momentdlneprepišťankované,,,.PeterPlšéanek(1960)genézusvojho slova' jeho vý.
znam i funkcie svojho epickéhotextu rekonštruovalna súbore dávnejšíchliterárnych textov, ide o
výsledokjeho programového štúdiasocialistickorealisickej prózy ajej prepisovanie do póvodné.
ho autorskéhoironicko-karikatúrneho videnia literrímej skutočnostiv próze spósobilo, že:,,Svojimi textami všetlcýchprevalcoval a to zmcitenéhabkanie, ktorésa v súvislostis jeho menom ozyva,
je len dókazom toho, žekonečneprišli inéčasy.Heslo Správajte sa trhovo ! Pišťuek naplňa do poso.
lednej bodlcy.. Jeho prózy (počínajúcdebutom ma|i,,nemalý ohlas medzi čitatelmia zmcitenéa
rozporuplné reakcie častinašejliterdrnej kritiky,,,), ktorésa stati (ne)populiírne v tých najrozličnejšíchumeleckých a estetických súvislostiach, a nielen v praxi literrárnejkritiky' zastupujúv súčasnosti štyri knihy: skusmo začinaIv 70. rokoch (poviedka v časopise Kamarát), naplno v 80.
rokoch (poviedky autorské a spoluautorskés D. Taragelom v časopisochSlovensképohťady, Dotyky) a v 90. rokoch užza všeobecnejpozornosti literiírneho života (romány; Rivers of Babylon,
1991, Rivers of Babylon 2 alebo drevená dedina, 1994, kniha noviel Debutant, Mladý Dónč,
Muzika vo vydaníMladý D6nč' 1993' ŽárrovéminiatúrySkazky o V|adovi, 1995)' V sloven.
skom knižnom a živote na začiatku90. rokov azda aj pod vplyvom prijatiajeho debutu Rivers of
(vkus, etika,estetika'
Babylon (rpk. l986' vyd. 199l) sabezzábran ,..odštartovalo..neštandardné
vnútrokompozičnédanosti epickéhopríbehu,príbehako celok a i.) správanie sa debutujúcichautorov V próze.Za neštandardné
ho považujemevoči tradícii druhu, žánrom,ale aj vočiodmietanej
konvencii štatútu
autora,na ktorom si slovenský duchovný život vždy da| záIežať.
a d'alejvoči čitatelbvi, teda tej častičitatel'skejpospolitosti, ktorá sa príbehuv próze rozhodne nechce vzdaé.
Peter Pišéanek,nazdávanre sa, sa štylizuje do roly arogantnéhopísačatextov, ktorý ako keby
bol všadea všetkosi uždávno premyslel, preto nemá zmysel pokúšaé
sa polapiého nijakou niéou
konvencie a tradície,a to užvóbec nie literárnej, kedže ju parodovanímrealistickej a socialistickorealistickej epiky len,,vulgárne..exploatuje' v komiksových príbehoch,dopovedzme v role autora,Iuáčana novodobédobrodružnépríbehy, novej nesentimentďity, s nehrdinami, neidiílmi, bez
chápania času,s nihilizmom a dravoséoui brutalitou ,,odpozeranou..zo sociiílneho a emotívneho
suterénu,lenžepre inteligentného,teda skúsenéhoa Zorientovanéhočitateťa,
lebo Pišéaneknaztačujepointy za ,Íohom..svojho príbehu.Nazdávame sa' Žejeho ,,populiírne..sa nemenína program
naivné,ale na útočné,'z|ožité
a agresívne voči konvenčnejetike, hoci po celýjeho príbeho ňu urči.
te nepójde. Barbarstvo textu a štylizovanébarbarstvo autora sú v súzvučnostipremyslený predpoklad na formovanie sa populiírneho do neforemného kultúrneho vedomia ,,akéhoko1'vek..
čitateÍa,
ktorésa nasmeruje nie na zrak, predstavivost', naivnos{ vyčkávanie, senzibilitu čitateťa,
ďe sa sústredína vyvolanie intímnejbolesti zpoznanianičoty a na veťmiýchle uvoťneniemyšli.
enkovej reakcie, ako sa zo Živorenia na animálnom dne dá pokúsiésa vrátiédo Života aspoň s nejakými civilizačnými hodnotami a mravnými pravidlami. Populiírna literatúravo svojej konvencii
kašíruje,lebo útočí
a očakáva city. Pišéankova,,populárna..lektúra
ítočicez univerziílnu a latentnúboleséna dokonale fungujúcepudy, lebo vie, želen po započaticivilizačnéhovývinu kolek.

- výnimočná
rokovdevaédesiatych
Literatúra
a|ebosvoja'lDiskusia-RAK l 99ó,č'2, s. l5.
Z dvojrozhovoruP. Pišťanek
a D- Tarage|:T.akjav;ímteda prezradím.
. RAK l996' č.2' s. l7'
P. Holka,Pravda12.XI. 1993
P. Darovec:PeterPišéanek
a budovateÍský
románalebo:tradícianeunliera.In: Fórum literrírnej
kritiky II. Fragment
KniŽnáedícial994' s' 5-ló.
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tívneho
hrdinu sa dostaviareakcie rozumu a srdca,z nich sa odvinie nesebecká humanita'obetazáujem o prítomnosé
vosé,
ťudskosé,
i budúcnosť.Na horizonte postávajúciele, ak nie hneďaj ide.
ály. Teda všetko ,,za rohom.. jeho príbehovéhotextovania, a|e všetkopre jeho čitatel'anielen
prvoplánovýchpríbehov o sebaobrannom sexe a bezbrarurejvulgarite človeka.
Keďprozaik Pišéanekvedorne znervózňuje a verbálne drsne provokuje doterajšiespoločeno štatútespisovatelh v slovenskej duchovnej kultúre,prečoby si tak nemali počí
skézmýšťanie
aj jeho prózy? I ony dráždiaa nielen estetiku tvorby a vysokév literr{rnejkonvencii: ,,mySa
naé
hrámedoteraz, he.he.he,,,,.
Akosi vypIýva z logiky veci' o ktorej uvažujeme,žesi Pišéankova
pLóza vyslúŽilaaj pochybnosé,paradoxne či zákonite, práve od svojej generačnejkritiky, ktorá
verbálnezapochybovalao literárnosti jeho textov; ,,...Chrobdkováma urazila rým,ženapísala,
'.,.
nemá,, Prozaik Pišéanek,i naďalej predpokladajme,
žeto s literatúrouaž tak vela sprltočného
sa štylizujedo (literi{rnej)roly svojhlavéhoa svojrázneho zabávača(,,textára..)
so slovom. Pri.
tomsa správa alebo aspoň reagujeparadoxne'Najednej straneho ,,urazí,,zistenie kritičky,že
jehotextjeneliterárny,ale na cruhej straneon sám sa označujeza,,spisor'ateÍa..'
ktoý nepredsti.
era' žepíše o niečom,čo sa stalo, jednoducho necháva pred čitatelbm odkrytú literiírnu konštrukciua štýl,ktorým píšemá predohru v detskej epizóde v piatej triede: ,, Vtedy sa to možno
celézačalo:ten nádherný pocit, keď sa človekpremení na kredtora, tvorcu, ktoÚ d.iva veciant
,,
takúpodobu, akúchce len a len on.,, I nadhlej ZotÍvávamepri tom, Že proza1kt:vtzá|ežína
tom,čovyvolávajújeho texty, na tom, čo mÓžu zmeniéjehotexty, hoci tcl sám nateraz neprizna|.
Zvolil si svoj autorský textový univerzál, ktoý modelu z negácie všetkého,čomupopulrírnali.
v próze svojimi žánrami, témami,postavami, konfliktmi, dobrodruŽstvami, tajomstvateratúra
mi, etikou lásky, variabilnoséouzrady pri jej pohybe po osi od pravdy po lož, ale predovšetkým
jednoznačnými,
nemennými pointami zo spravodlivosti a šéastných
koncov účelovonaučila
čitatelh.Aj preto robustne,až rabelaisovskyvyzývavo obnažujesvoje ausvojhoštandardného
ja' a pritorn mimochodom zaútočí
torské
na inéhoautora,ktotý, nazdáva sa, si tak počínaa pritom neprizná svoj zámer. Pišéaneknemá rád nefunkčnéa nesémantické,'nizke,. v literatúre,
ktorása tviíri nízko! Všetko sa deje, nazďávame Sa preto, lebo si ujasňuje cez pisanie (ne)únosnosésvojho
infantilnéhosprávania sa v literárnom živote,ustaluje si azdazmysel aj svojej literatúrypráve teraz a aj mimo seba. Napokon priestor autorskej dielne a totalizovanie autorskéhoja
musímaésvoju filozofiu v pohybe a nielen verbálne' opakovanégesto. Aj preto a s potešením
popiera(odvolávame sa na dostupnérozhovory v tlačia periodikách' zvlášéna ich rozhodne nekonformnúverbálnu atmosféru)svojimi publikovanýmr výpoved'amisúčasneniekolko konvenciíz postuautora,diela a čitateťa.Znervózřtuje iných, aby sa ustálil na torn svojom, ktorémožno
poskladaézo
sentenciío jeho osobnej,,dedinskejneokróchanosÍl..'',o tom' Že mu ,,možnourobiť
radosťlenpeniazmi*',
ažekeby si mal vymýšÍat,fiktívne
dial,ógy,,,tak,,Toužmtímoveťaradšej
'"
ddkudobrúperverznúpornografiu!,, Nemá zábraty upresniésvoj postoj k slovenskej kultúre
akocelku a lokalizuje aj svoje statickéa v minulosti ukotvenésociálne aj občianskegesto,lebo:
''
,,DoBratislavy sme chodili len vykondvaťnašerobotníckepovolanie... Literátny život 80. rokov ho tieŽ pred čitatei'skýmpublikom ,,nezaujimď., hoci ho má premyslený, pretože:,,trávil
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somhovSlovnafte,poÍomvovodórnianapokonakostrdžca parkoviskapredhotelomKyjevmedzi
,o.
t,ekslókmi,cigánmi a kurvami,,
Zak|adá si priam barbarsky a ironicky na svojej ,,robotníckosti..,o svojom autorstve hovorí
moje.josoby,
takmer totoŽne: ,,..' sdm seba vnímam ako textdra,..', lebo: ,,Písanieje súčasťou
si
postavičlq, vymýšťam
si pre ne vhodnéprostredie a vymýšťam
mójho života.Rád si vymýšťam
prthody, ktoréprežívajú''.Ja mdm svoj literórny svet, Svet Rivers of Babylon. Rdcz, Martin Junec,
Video-Urban,
Vanda-Tiráčka, Fredy špdršvajn, Sitvia, žafré, Edna Gershwitzovtí, Sida
Tešadíková,toje moje detske bóbkové divadlo i stolovébojisko zplastikových Indiónov, kovbojov,
stredovebých rytierov a marťanovzdroveň. Akosi vo mne ostala detski túžbavyndrať si vlastný
svet.AIe nie je to potreba v pravom zmysle slova' Je to vóšeň,radosť,,,,.A znova sa dopustil, určite
nie niíhodnéhoparadoxu, keďkladie do opozície spisovatelb proti sebe - textárovi, ale písanie'
jeho produkt už takto nerozlišuje, preto textje totižnýs prózou. A tú,keďju v kritike označia za
neliterárnu, tak on, textár nad verdiktom ,,vypenil..,|ebo: ,,.'.nikto ma nemóžeuraziť,keď povie, že
píšemzlú literatúru, ale Chrobdková ma urazila tým, ženapísala, žeto s literatúrou až tak veťa
,o,
spoločnéhonemá,
Pišťankovisa podsúvaz viacer1ýchsuán prítomnoséuniverza|izácle princípu
šoku v jeho próze'., ako postup na organizovanie príbehu a ako metóda na prípravu pointy cez
lineárne vybudovaný, statický' navrstvovaný leitmotív v mozaikovitom epizodickom príbehu (o
tom istom). Prozaik reaguje tak, ako aj doteraz: polemizuje, aby napomohol paradoxu: ,,Mne
nikdy primórne nešlo o to, šokovať''.Chcem čitateťapohltiť, bezozvyšku zabaliť do svojich
príbehov, zblbnúťa opantať.Chcem v luďoch vypestovaťnóvyk na moje knihy, aby netrpezlivo
čakali na túďalšiu aby si ju kúpili hneď v pruý deň. Som si vedomý toho, že im ponúkam silné
dráždidld' Ale šokovať?To ma nezaujíma.Keď sa niekomu moje knilry nepáčia, nech čítaTužinského.,''' Tak predsa len ,,hra..na autora so svedomímza všetkých, čo nemajúšancu.Autor
Pišéanekmútiokolo seba vodu cez roz|ičnérozhovory. Asi sa najskór ostýcha piznať.,ako zúfalo
sa nevie, a my s ním, orientovaťv tom a tam, kde sme Sa spoločneocitli. Na desaéročí
asi aŽ tak
velmi nebude zá|ežať, lebo všetko ,,drži,, v rukách prax konkrétnej spoločnosti pri hre na
mnohorozmernúťudskosť'Útočne ironizuje, veď ,,md vrodený a získarrýextrémnycynizmus a
zmyselpre naturalizÍnus..'..,detabuizuje,vulgarizuje,nivočívšetkoto, o čomuž má empirický
dÓkaz, žeho užniet ,,hore..a ani ,,dole..'Aj preto vysokéa ani nízkepre neho nemá zmysel v litera.
túre,kedŽe nefunguje ani vo všeobecnejkultúrnosti,pcvedzme ulice aj sály. Kedže neplatírub a
líce spoločenskýchpravidiel vo všednomdni, nemajúmožnoséani autor, text a čitateť
odskočiési
medzi sny do ,,tvríre..populárnej literatúry.Zdá sa, Že sa tak deje aj Pišéankovýmpričinenímsa.
MoŽno alebo určitesa pripravuje on a takto pripravuje v literatúrekatarziu mimoliteriírneho.Zasa
sa schyluje na koncentrovanú anticipáciu spoločenskéhov kultúrnom procese. Aj autor chce
zasiahnuéčitateťa,
veďtoho ,,svojho..už má' Nazdávame sa, že svoj ,,programpopulárnosti.., nazvime ho tak, si Pišťanekpripravuje ako bolestivý a pravdivý ponor na dno prapodstát
človečenskóho,aby sa konečneužnašiel literrírnyi neliteriírnyčlovek. Populiírna literatúra,mala
to v náplni na svoje kultúrne jestvovanie, odpútavala od reálnych a realistických problémov
obyčajnéhodňa. Nahrádzalarealitu snami, únikmi, citmi, napátiami, súbojmi' výhrami' prehrami,

ló
l'l
l8
19

z0
2l

R A K , l 9 9 6 ,č . 2 's . l ó .
R A K ' t 9 9 ó 'č .2 ' s . l 4 .
Rak' l996' č' 2' s. l0-l l
Pravda,12.XL l993.
V. Patráš,
c. d.' s. l 34.
Rak' l99ó' č.2' s. 17.

ale isto aj fon
blízkok deéo
stve"aj totop
čímsi,hoci aj
,,Cesty"jeho

22
z)

M'Žitng
RAK I99

15

ale isto aj formovala a cibrila v človekujeho mysliacu a cítiacupodstatu'Napokon vždy mala
blízkok deéom,nedospelýmdospelým a ku slabým. Možno je uloŽenév Pišéankovom
,,textárstve,.aj totoposlanie, hoci kultivovanúčlovečinuautorpopieraprejej nepÓvodnosť.A predsas
čímsi,hocl aj takto moŽno počíta(veďje' ako tvrdí: ,'nenapravitel|rýromantik., ,' a napokon:
,,.
,,Cesty..jeho ,,inšpirdciísú niekolkokrát zalomené'vždyidú takpovediac spola rohu,,
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tému,ktorá sa mi privelmi
záverelanskejBezručovejopavy zazne|návrhna tohtoročnú
nepozdávala,takŽesommal pocit,žesa v septembri|997 v tomtoSympatickommestene-

stretneme.K populrírnejliteratúretotižnemiímbližšívzéah(najmá jako literrírnyhistorik). Pre istotu som sa po časepozrel do staréhodobréhoKarla Čapka,či v ňom nenájdem nejakúinšpiráciu.
Mal som v tej chvíli poruke len útlyvýber Poznámky o tvorbě (l959) ainšpiráciasa nekonala.Nezmobilizovala ma ani predbežnáprihláška' A keďmi v jej prílohe padol do očídruhý bod, zbystril
som pozornosé.Zmienka o strácanísa hranícmedzi populiírnym' stredným a vysokým prúdomliteratúrymi na prvý pohÍadpripomenula iba postmodernu (viastne: časésúčasnýchnázorov na ňu),
ale predsa som zavetril akú-takúpríležitosé'
opáé som siahol po Čapkovi, teruz už po 13. zvázku
Spisov. Zauja| ma najmá Poslední epos čili Román pro služky. Určite si dobře památáte: román
pre slúŽkyje prianrym potomkom romantiky, ďe kalendiárová literatúrapocÍtádzaz reďizmu. Dodržiava Sa tu stará morálna tradícia_ dobréje dobré,zIéje zIé,dobro napokon zvitazi, hoci nie bez
pomoci ,'vyššího
řízení,,, ktorézrejme ovláda ,,běhsvěta,,. Cím ,,vyššia..literatúra,tým horšie'netragickejšie,beznádejnejšiesúkonce románov _,jabýsi tajný zókon, dle něhožje litešéastnejšie,
rární kvalita obróceně úměrnášťastnému
konci,.'.
Posledná myšlienka mi ,,nepasovala..,hlbdal som teda odrazový mostík ďalej a nazrel som opáé
do výberu z konca 50. rokov. V ukáŽke zjedného z najstaršíchČapkových článkov som našiel,čo
jestvovalanejaká,,l'udová..spisba,túžil
som hÍadal.ČapekneŽiadal'aby popri ,,vysokej..literatúre
po tom, aby sa vysoká tvorba stala ťudovou,aby umenie ,'bylo potěšeníma zábavou všechvrstev a
tříd.,,Literatttra má podÍaneho ,,vyruářetlidi,, aichprostredníctvom vplývaťna skutočnosé.
Ba vtedy možno veril, ževelká literatúra,vytviírajúcapríklady, mohla by ,,utvdřetvellq život,,. A to aŽ do
takej miery, žekeďsa vynorí ,,hrdinslaí,,próza,v tej chvíli ,,budoumezi námi běhat iiví a opravdovíhrdinové.,Nemohol som si pomócť.,zača|isa mi vyniíraé,,poučky..o
najlepšomumenívšetkých
čias,inšpirovanom ideológiou robotnickej triedy, ktorépomóŽe premeniéživot a propraviťšt'astnú
budúcnosťl'udu i celého ťudstva.
Prirodzene, nemyslím si, žeČapekpatril k predchodcom smutnoslávnych teórií socialistického
realizmu. Veďv úvahácho proletiírskomumení(1925) odmietal pádne a ostro tvorbu ,,tlustěnamazarlou revolučnítendencť,a názor že umenie pre (ednu) politickú stranu by mohlo byé',uměním
prolid,,., Dožadovalsask6rnovéhoumeniaprecelýl'ud'ktorébybolotreba,,dobývat...zlcyče,,,zo
starých eposov a najrozličnějšíchžánrov a hovorilo by sa v ňom ,,o lásce a hrdinství a jiých velkých ctnostech, a bylo by to tak krdsné,tak sentimentáInía povantíšející,
žeby každývýtiskkoloval
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zruky do rulq, z'ruky rozpíchané,rozleptanéodprádla' rezavécihelnýmpráškem.,.,,akaždý ,,by
tamnašelsebe sama*.oAle určité,
hoci nie priame analógie sa pritom (najmá pri myšlienkacho
literatúre
vytviírajúcejnových l'udí'nových hrdinov a nový život)nevyhnutnevynrírajú,
keď si
pripomenieme,čosa začaIodiat v našomumenípo februríril948, keďo novom umenísnívalinielenkitici, no priamo smernice mu dávali vedúcifunkcioniírivládnucej politickej partaje(čapkovské,,vyššieriadenie..?).Strany, ktorá hneď vedela, že je ,,strojcomšťas'tia
nášho ludu,
strojcomešteradostnejšiehosocialismu jeho zajtrajška...(a)vedie.,.pracujúcilud od úspechuk
úspcchu,.'.
Ideologickýtajomník.tej istej Stranysa už vyslovi| aj priamo k umeniu a klasifikoval ho na
dobréa zlé,na potrebnéa zavrhnutiahodné.
Pripomenul o. i. Že v našejvlasti sa ,,žijeradostnea
radostnebuduje,,,preto našaspoločnosť
potrebujenovú kultúru,,ideovúa pokrokovti,,, čiže
tnarxleninismom,'
,,preniknutú
, ktorá uvedomeleslúžipracujúcim,pomáha budovaésocialismus
a stávasa majetkomnajširších
ludových más. Lebo umenie mábyÍ ,,mocnoua bojovou zbraňou.,
privýstavbenovéhosveta.Zaprvélastovičky,,novejjari,,
našejsocialistickorealistickejliteratúry vyhlásilJilemnickéhoKroniku, Mináčov román Včera azajtraaLa1čiakovuzbierku Pozdrav.
PredbeŽneokrem všeobecnýchfráz tedaničkonkrétnejšie.
Ale užo necelý rok (marec 195 1)
vedenieKSS povaŽovalo za potrebnépriamejšieusmerniéumelcov, a to ostrou kritikou prežit.
kov minulosti'burŽoáznejúpadkovosti,podliehanianaturalizmua pod. najmá u kritikov bakoša,
Chorváthaa Matušku - čo všetko vyplývalo z podlielrania tzv.buržoáznemu nacionalizmu.
Hlavnýreferent'vedúciagitpropuUV KSs zd6razn1|o. i,, žekaždédie|o,ktorénedostatočne
vystihujevedúcuúlohustrany, musí vyznieéfalošne.Spisovatelia si nrusia osvojiéstanovisko robotníckej
triedy, zaujaépostoj bojovníkov,učÍé
sa zo sovietskejliteratúry(najmá od AŽajeva a
jej
podl'a
vzoru vytvárať"diel'a,,verne
Babajevského)
a
a pútavo,strhujúcimzpósobom., Zobrazujúce,,velké
tísilienášholudupro výstavbesocialismu,,a viesého,,vyššie
a vyššie.,,o
Prejavodznel na aktívespisovetelbv- komunistov.Zttčastni|
sa na ňom aj František Hečko,
dovtecly
autortroch básnických zbierok (sociálnea slovansky laclených)a románu Červenévíno
(1948)'ktorýkr.iticipok|adali za posledný výhonok kritickéhorealizmu. (Asi v snaheubrániého
predradikálmi,ktoríuž Vtedy vedeli, že učié
sa treba od sovietskych autorov a aj od domácich
klasikov,ale Že štýilynzovanej prózy je buržoáznymprežitkonr.)Ba jede n z nich sa vyslovil, Že
Hečkovromiín,napriek nie vždy správnej ,,ideologickejinterpretácii dejov,,' mÓže byévýchodiskompreostatnýchliterátov,ktorísa chcúdostaé
v tvorbeo dedinek socialistickémurealizmu.'
V časezlovestnéhoaktívumal užsám Hečkodokončenýromán Drevená dedina, označova.
ný mnohýmikitikmi za vzorový socialistickorealistický román aŽ do novembra |989. Zača|bo
asi písať
hneď po absolvovanístraníckehoškolenia vybraných spisovatelbv na Dobříši (léto
l948)'z ktoréhosa údajnevrát1|,,úplneztnenený,,".
Potom absolvoval eštenajmenejdve váčšie
ideologické
školeniaa niekoÍkomenších,zúčastnil
sa na mnohých aktívocha plenárkach,preštudovalzák]adné
diela marxizmuleninizmu,videl industria|izačný
procesna Slovensku,počasktorého,,ažtak dunela našadomovina..".Mohol teda dobre pripravený neuveritelhe rýchlo napísaé
vyše32.hárkovýromán o združtevňovaní
oravskejdediny. Zhrozivého aktívusa všakvrátil zne-
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istený, naplašený(hoci jeho nenapadli, ba sám sa pridai ku kritike kolegov od pera) a vraj na ,,radu
sadzbu románu (od januára v tlači!)a vyhodil z neho celéodseky, ba aŽ
ustrdšencov,,..'zastavil
kapitoly' a dopisoval ho ,,veťmibolestne,.,v strachua neistote,čipíšetak ako sa žiada.(MoŽno by
bolo zaujímavézistiť_ ak sa póvodn á sadzbačirukopis zachovďi, čovšetkoautor nepovažovď za
správne!) le možné,ževlastné'cenzúrnezásaby boli prehnanéazbytočné,lebo novúverziu Drevenédediny prijali posudzovatelia s nadšenímdovtedy nebývalým. Drobné pripomienky sa týkali _
krátko povedané _ iba nie celkom stopercentnéhoschematizmu. Citatelov (nepochybne aj pod
vplyvom masovej propagácie a čitatel'skýchbesied organizovaných na všetkýchúrovniach)uchvátila Drevená dedina ešteváčšmi:za dva roky vyšiel román v niekolkých vydaniach (aj v českom
preklade) v niíklade 50 000 (vychádzal, pravdaŽe,aj neskÓr, 8. slovenskévydanie som zaregistrova|zr.l986), vyvolal stovky diskusií,čitatelskýchbesied,ba aj celoštátnukonferenciuv RuŽomberku (27. septembral953' 500 delegátov)!Dielo ocenila aj ,,vrchnosť.:mesačnýmzájazdomdo
ZSSR (|eseň 195l), štátnoucenou (máj 1952)'Radom práce (l955), PredsedníctvomZvázu slovenských spisovatelbv( l954-5ó), kanrlidátstvomu Úv rss. od druhej polovice 50' rokov sa objavovali síceuŽ aj výhrady k románu (najmá od kolegov - prozaikov), ale novévydania vych ádza|i'
besedy sa konali, ba k nedoŽitejsedemdesiatkeautoraaj velká vedecká konferencia(Martin 5._6.
6. |915) a v následujúcomroku vyšlačeskámonografiaJaroslavaJanů:FrantišekHečko.
záujem nevyvolal svojím dielom (azda okrem dobrodružnýchrománov J. NiŽTaký čítateťský
nánského) nijaký slovenský literát pred Hečkom ani po ňom. Vďaka burlovatelskémunadšeniu
(hoci vnútenému
a zorganizovanému,ale existujúcemu)začiatku50. rokov sa Hečkostal ťudovým
spisovatelbm ajeho dielo možno zaradiédo ťudovej(populárnej, bulvárnej, triviálnej, poklesnutej
atd'.literatúry),hocí univ' prof. Andrej Mráz ho do tejto kategórie nezaradil. Podl'a neho Drevená
detlina ',nateraz,...znamenó vrcholnú métunašej nórodnej socialistickej umeleckej spisby,, a to
,,umeleckýmmajstrovstvom ako i správnym ideologickým pristupovaním k životnémumateriálu',,
Navyšeje to kniha ,,plruipravdy a mobilizujúcejviery v budúcnosť..A _ len vrcholné die|a ,,sútak
uikonite pozitívne spiitéso svojou dobou a pokrokovými túžbamiťudstva.',.,,,
Určiteby mohlo byézaujímavédokazovaéalebo odmietaézaradenie Hečkovej Drevenej dediny
medzi vysoké či poklesnutéprúdy literiírnejtvorby nypríklad rozborom myšlienkových, kompozičnich,štylistických a iných postupov autora. Pozornosési však azda zas|(lŽiaj vlastnéautorovo
svedectvo o tom, prečonapísalromán o víéazstvesocializmu na oravskej dedine práve tak ako ho
napísal'čoho priviedlo práve k tejto tvorivej metóde a vóbec k predstavrímo tej najsprávnejšejpodobe prozaického diela. Pochopitefrre, ovplyvnila ho vzrušená,protirečivá, komplikovaná doba,
snaha čo najváčmi sajej prispÓsobié(čiužzo strachu alebo zo skutočněprijatej novej viery a na
školeniachzískanéhonadšenia).Vo svojom vývine od detstvanašieldosťopornýchbodov, o ktoré
sa mohol opieraépri vysr'etlbvaní,prečoDrevenú dedinu nemohol napísaéináč. Toto svedectvo
stojíza zmienku užpreto, žeHečko ,,musel..na nátlak verejnosti a mladých spisovateťovuýchleně
napísaé
a vydaévlastný literiírny Životopis spojený s radami ako správne písaťpre l'ud budujúci so.
cializmus. Volá sa Od veršovk románom a vyšlo užroku 1953.Hečkoasi nepoznalČapkovenázary Ía l'udovú literatúru, no v niektoých prípadoch pnchádza k podobným záverom, iba ich
prifarbuje sociálne a najmá socialisticky. Pozrime sa aspoň letmo do jeho knižky.
Prvou učitelkoudejepisu a profesorkou literatúrymu bola jeho negramotná prababička,hotová
kronika, rozprávala mu l'udovérozprávky, vymýšťalasi nové,zháňa|amu po dedine starékalendá-
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re.Spisovatelbmby sa všaknebol stal bez matky, nesmiernepracovitej..spevavej(len piesneo sirotácha neprávostiachsveta),ani bez otca (písmak,jeho rodinná kronika - zÍklad Cerveného
vína).U Hečkovcovmali pred prvou vojnou dva viero- a mravoučné
spisy, ale aj Rinalda Rinalkalendiáre(zostavovalich Fer.
diniho,RobinsonaCrusoe a Quo vadis?,ale najmá svátovojtešské
ko Urbánek, autor známych I'udových hier, ktoré Hečko radil incenovaéaj v socializme! Z
Milotického hospodiířa vraj získal viacej vedomosti neŽ z celej l'udovej školy - všetkémurozumel,všetkosa ho týkalo, navyševšetkoilustrované,,,krásne,priam zdzračncčítanie!,,,'Zobecnej knižnicev rodisku si prečítalslovenských klasikov (konkrétneneuvádza),Vazovov román
jarma a TolstéhoVzkriesenie. Ako stredoškolákprelúskalčeskúklasiku a všetko,čosa mu
Spo<l
dostalodo ruky.
KedŽevšakmladíautori boli zvedaví,ktoréknihy prečítal,
kým sa pustil do Drer,enejdediny,
spísalim priam vzorový (v tej dobe) Zoznamlektúry,hoci ho vydával za svoj osobný.Rozdelil ju
do štyrochskupín.V prvej uviedol ,,dielanajmilšie_ slovenské.,:
SmrťJánošíkova,Reštaurácia'
(Vajanský)'Ežo Vlkolínsky' Hájnikovažena,Agar;RysaMor ho a i., Marínaa Detvan,Parrčava
vá jalovica a i., Mamka Póstková a i.. Ťapákovci, Demokrati. (Vterajšouterminológiou - práce
_ česromantikov a kritických realistov!)V druhejskupine_,,diela najobl'úbenejšie
revolučných
ké..:
Babička,Psohlavci, tri romány Baarove, Slezsképísně,Těžká hodina' Anna Proletiířka,Siréna.ReportáŽpsaná na oprátce.(Tu vynechal romantikov' zato bohato uviedol proletárskycha
- svetove,,iDavid Coperfisocialistickýchrealistov.)V tretejskupine _ ,,dielana'ihodnotnejšie
eld, otec Goriot, Bedríri,Spod jarma, MÍtve duše,Urazení a ponížení,
Polbvníkove záptsky,
ColaBreugnon.Vzkriesenie, Sed|iaci.(Len európski realisti.;Štvrtáskupina bola asi najdiležitějšia. ,,dielanajkraišie- sovietske,,:Matka, Rozoraná celina, Ako sa kalila ocel',Peter Prvý,
Budúz nich l'udia,Pohroma, I]udias čistýmsvedomím,Príbehozajstnéhočloveka,Rytier zlatej
hviezdy,Šéastie,
Sakenskájar. (od kva|ity po totálny brak, vtedy všakospevovanýa propagovaný.)
Na iných miestach spomienkovéhoreceptu zn<>va
zdirazňoval nevyhnutnosé
učiésa u veťkýchruskýchmajstrov (Gogol Tolstoj' Gorkij, prirodzeně,Dostojevskij nebol omilostený, tak
ho nespomenul)'ale najmá sovietskych,bez ktoných,,neboloby ani mojej Drevenej dediny,,,.o
kúsokďalej tvrdi, žemetódu socialistického realizmu študovalu l o_30 sovietskych ,,učiteťov,,,
spomenulvšaklen štyroch:pred ňou to bol Šolochova Makarenko, pri jej písaníPavlenko a Ba.
bajevskij.od sovietskich spisovatelbvsa naučiloptimizmu a vidieédo budúcnosti.Keďsa ho čitateliapýtali,ako mohol nájsétolkých kladných hrdinov na zaostalejorave, tvrdil, Že mu to vo
svojichknihách poradili sovietskiautori:,'4 _ boli tam...1tresne
tam...Vroku ]949 eštelen zopár,
po vydanírománu celéstovlq a v roku I957 ich tam budú tisícx,t*.,',o
Zvelebovaniesovietskejliteratúrybolo neodmyslitelhoudaňou dobe a nielen Hečkosa ju naveimi rýchlo. Podobne ako zvelebovanievšemohúcej
učilsplácaé
znalosti rnarxizmu-leninizmu,
ktorýaj Hečkovinafuadil dovtedajšiunáboženskú
vieru. Sám bol síceateista,ale presvedčený,
žeÍudpotrebujenáboženstvo,aby ,,nestratildobrý mrav,,, aby ,,spoločenslqnespustol,..v mladostinepoznallepšímravný ziíkonník.''Do koncadruhej vojny vraj ako anarchistaneveril ničo.
mu.Až pro štúdiuMarxa. Engelsa' Lenina a Stalina pochopil, ,,koťké
hory viery..mali v sebe
vedeckéhosocializmu' Ai to. žebez vierv v človekanemožnožiéani oísaé
zakladatelia
novúlite-
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ratúru.','Hneďakoovládol
',prvézóklady..marxizmu,schovalsvojprvýromán-Červenévíno_do
najtmavšiehokúta'aby ho nemýlil pri písaníDrevenej dediny. Popri dalšom štúdiu,styku s ťuďrru
na dedinách,ktorésa z drevenýchmenili na murované,pretváralsa siímHečkoa ani ,,nevedelako,,,
vytvorilnovýromán.',Pravd,aže,pndÍža|sa,,múdreho,.Gottwaldovhoreceptu,
Že,,nietničtakého,
do čohoby komunisttl ničnebolo... Vtedy ukáže,,zároveň aj obraz,,dych a smerovanie doby, ktorej
je pozorovaťelbm i bojovníkom,,,,'
Nemožno vylúčié,
Že Hečkovi počarila aj známa Stalinova floskula o spisovatelbch _ inŽinieroch l'udskýchduší.Stalin bol predsaneomylný génius,ktoý o. i. musel urobiékoniec ,,hriešnemu
a protivlasteneckémunedbajstvu', viacerých národov, ktorési zanedbávali materčinu.A tak Hečko
mohol vyhlási{ že vd'aka Stalinovi ,Jepšiedovidíme na našich slovenských klasikov ako na maj.
';Irovreči,,,,,.
Napriek citovaným výrokom si myslím, Že slová nesporne talentovanéhoprozaika Františka
Hečku nemožnobrať'zabernúmincu, aj keďim vtedy mohol sám veriť.Nebol sám, čopodťahol(nikdy sa hodnoverne nedozvieme prečoa za akých okolností)dobovómu ošiaÍua z|ožitejsituácii.
Svedčiao tom inéjeho vyjadreniav tej istej knižočkeod veršovk románom' kde sa dosépodrobne
vyslovuje o iných zdrojoch svojho spisovatel'stva.
o rodinnýchpodmienkachužbola reč,pripomeniem preto aspoň, žeHečko bo| v 30. rokoch revízor vtedajšíchsvojpomocných a iných dedinských
družstieva popritom postupneredigovď tri l'udovýchovné
časopisy,zostavoval štyridruhy kalendiírov,redigoval popularizačné
odbornéedície- všetkourčené
obyvatelbmdedín.A ako siímhovori _ ,,vidieckemu ťudubolo treba písaťvecne, zrozumiteťne,pútavo,,'
. Za d|héroky sa zoznámil s
jednoducho o zložitýchveciach... Bez tejto práce by asi z
problémamidediny a naučilsa ,'písať
.'
neho nebol románopisec"
''vymenúva
Na inom rnieste
tri svoje spisovatel'ské
školy:rodinu a rodnéprostredie_ literárnu
klasiku a školurozprávok, porekadiela prísloví.(Vóbec mu tu nechýbamarxizmus, školeniaani
rytieri z'latýchhviez,d.)Celú velkúkapitolu venoval ludovým rozprávkam2],najmá ich jazyku. o. i.
tu tvrdí, že dobrý prozaik si musí osvojié,,osvedčené
pracovru! metódy íudoých rozprdvačov,,.
Zistil síce' že všetkým dobým prozaickým dielam - teda nielen starým rozprávkam, ale i socialistickorealistickým románom - je spoločná ,peknó reč_ poézia _ a nezničiteťnáviera v krajšie
chvíle človekana svete,,, ďe to tieŽ možno pokladaénajmá za dobovú daň. Základ j e v tých roz.
právkach a v ostatných starých literrírnych žánroch,ktoých autori sa prihovrárali obyčajným l'udbm, ale viaceých dodnes čítajú
mnohí"
Hoci v súkromnomliste," vyhlásiI,že ,'do romdnove.josnovy velkéhodneška,,ho ,priviedla len
avýhradne tá istákniha (Dejiny VKS/b)...akosa k tomu.'.priznáva aj onen,zklinca zveseý" Grajciar',,, v Drevenej dedine, išlo zrejme 1bao zúfatégesto sklamaného,ktorý po velkom okiadzaní
éažkoznášal kritické výhrady. Vyrástol na Íudových rozprávkach a na ostatnej literatúrepre l'uil,
v budovatel'skomnadšenísa mu zdalo, žeSlovensko, najma slovenská dedina ,,kráčanezadržateínevpreď,,l'udovýrozprávkárbypovedal, žeY'ráča,,míťovýmikrokmi,,,uHečkosastotoŽnilspred.
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stavou,Že svojou tvorbou móže organizovaéživot_ opísalho preto tak, aký ho chcel maé.Veď
ináčnebolo ani v rozprávkách, kalendárocha pod.
Napokon aspoň niekolko ukážok znázorov o Drevenej dedine, súvisiacichs témoudnešnej
konferencie,potvrdzujúcich,žena nej možnooprávnene hovoriéaj o Hečkovom románe. Jeden z
prvýchrecenzentovIvan Kusý mal k dielu niekollcovýhrad,ale o. i. kvitoval s pochopenímroz.
deleniepostáv na zlé.(bohatírolníci) a dobré(najbiednejší
dedinčania),vytvoreniecelej galérie
,'kladých hrdinov,,,,. Na celoštátnejkonferencii v RuŽomberku(27.9.l953) užpredniesolovelh pozitívnejší
referát(rozšírený
ho vydal aj kniŽne).I tu zdóraznil ',kladnýchhrdinov novéhoživota,,(akých iní spisovatelia nevedeli nájst) a nepovažovalza nedostatok,Že častosnívajúo
novomživote.Tým vraj čiastočne
predbeholvšeobecnývývin, čohodnotíako revolučnýtomantizmus,pričomsen staréhoPúplavuo premeneStodolišéa
povaŽujeza najkrajšiea najpresvedčivejšiečastirománu. Uspech Drevenej dediny vyvodzuje' pochopiteťne,Zo vzotu sovietskych
spisovatelbv,nezabudol všakani na našichklasikov a na ,,nevyčerpatelhú
pokladnicu ťudových
,,
pi,esní,
rozpróvok.prí,slovía porekadiel, roz'prdvok..','
Na tej istej konferencii vtedajší
predsedaspisovatel'ského
zvázu Milan LajčiaknajváčšiuzásluhuDrevenej dediny videl v tom, žepomáha preniknúé
aj medzi čitatelbv,ktoríčítajú
málo a
preto',bohatstvonašeji svetovejklasilq... Román sa tak stal precibojovníkom',budú.
nepoznajú
cich velIcychsociali'sticlcychdiel našejliteratúry,,. Nezabudol eštepripomenúé,
Že dobréliterárne
dielosa dá porovnaťs ,,vyhranoubitkou na hospodórskompoli,,.,oÚčastnícipodujatiauverejnili
ohlas celoštátnejkonÍ-erencie...Žiadall
v ňom spisovatelbv' aby,,podťa
slov vekéhoStalina,, pi.
sa|ipravdu o veÍkejpremene ,,na Cestek socializ,mua šťastnejbudúcnosti.,.občanom že|ali,aby
sa novésocialistickéknihy stali ,,nepostrádateťnou
súčasťou
dennéhož,ivota,,'
lebo im pomóžu
riešié
problémyŽivota aukáŽuimaj ,'krdsne vzory novéhočlovekaa Cestudo šťastnej
socialistickejbudúcnosti,',,'.
VladimírMináč všakzakrátko prišiels otázkou - ako sa mohlo staé,
Že ,,takyobrovslcyrealisticlq talent,,akýmje Hečko, v závere románu ,,ušielod konJliktov skutočného
životado vysníva.
nej,rozkvitnutejzahrady, kde užničnebolí a všetkosa z'adÍhaod blaha a št,astia,,,,
obvinil za to
nie obfúbenú
teóriu bezkonfliktovosti, a|e ,,strach z pordžlcy,strach z kritilq,,. Dominik Tatarka
zasanazva|Hečku,,naivnýmmyslitelbm,..s naivnou prozaickou koncepciou,ktorý pomýlil slovenskú
prózu tak,žesa zmenila na ,,romtínovú
kroniku časovýchudalostí,,..,Alexander Matuška
v referáteo próze na druhom celoštátnomspisovateťskomzjazde (a najmá v jeho rozšírenejverzii)venovalDrevenejdedine ovel.aváčšiua prísnejšiu
pozornosé
a dikladnejšiehÍadalpríčinyjej
úspechov
i chýb.Z.ist1l,žeHečkoz ťudových',rozprávok,na ktoých sa školil..prebralnielenjazyk' štýl'kesbu postáv, ale aj ,,rozvinovaniedeja...,aj zakončenie,,'Alegoricképoňatie,,zlaako
- čoje príjemná,ale nepravdivá pred.
protihróčadobra, spÓsobilo, Že zlo musíbyépremožené
staya.Zrozprávok prebral aj postavy ,,neznesiteťne..múdrych
Starcov(najmá Púplavaa starý
Sechnrír),
ktorý všetkovedia a všetkovyrešia.Ako v rozprávke, ani v Hečkovomrománe netreba
maéoničobavy, lebo aj zlí sa polepšiaa všetkosa na dobréobráti atď...
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F' Hečko:od voršovk románorn, Bratislava 1953, s. l43.
I' Kusý: Významnédie|o slovenske.jIiteratúry.
KuItúrnyživot l95l. č.35, s. 3'
I- Kusý: HečkovaDrevená dedina' Manin l 954. s. 21, 25 a 26.
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siova MiIana Lajčiaka'..Kultúrny
Život l953, č'4l, s. 3.
ohlas ccloštátrrej
konferencieo f)revenejdedine, Kultúrny život l953. č.40, s..]V. Mináč:o pravdivosti a odvahe v próze a kritike. In: SúvislostiBratis|ava l976' s. 309. Póv. Ku|t. život, l955. č' 7'
D' Tatarka:S|ovo k súčasníkom
v literatúre.
Kultúrny život l955, č.47. s. ó-7.
A. Matuška:od včerajška
k dncšku.Bratislava l 959, s. 88, |67 a|1.I .
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Takéto výhrady Hečku znechutili a odradili písaésl'úbené
pokračovanieDrevenej dediny, vrátil
sa spáéa pustil sa do románu s tematikouSlovenskéhoštátu(svátá tma, 1958)' Dielo o budování
JRD a prešéastného
Života na orave však vychádzďo aj v d'alšíchvydaniach a občassi ho znovu
všímalikritici a literiírni vedci. Jeden z nich napísalaj váčšiuštúdiu.Neobchádzal v nej nedostatky
romiínu,ale i po desiatich rokoch v ňom videl jeden zo základov socialistickorealistickej pr6zy, odmietol jeho ,,2nevaiovanie,, a vyzdvihoI ,,obrazy životomvoňajúcejskutočnostina prelome čias,
vnútornýpdtos, unrdzujúci pokrokv mene ludskéhošťastia,rýdzosťjazykaa pósobivosťdobrej metafory,, čo podÍaneho vyvoláva|o ,,zákonitúozvenu, rezonovanie jeho obsahu v srdciach nášho
ludu"'o.

ý spósob epické
Hečko v Drevenr
rení romónu o zt

Nakoniec tec
požiadavkám nt
všetkydobovépr
populrírnejatď. l

Na spomínanejmartinskej konferencii k nedožitejHečkovej sedemdesiatke Michal Chorváth
načrtolcelý Hečkov vývin,zaDrevenú dedinu vyhlásil autoÍaZa,,umeleckyvyspeléhosocialistic.
kéhospisovateťa.,,ktoý ,,priam úžasnea virtuózne,, zachytilrozličnétypy postáv' oveťa podrobnejšie analyzoval celé Hečkovo dielo Karol Tomiš. Už v jeho študentskýchbásnických i
poviedkových prvotinách našelzmysel pre sociálnu problematikua ťudovýchovné
zameranie,',vyústeniedeja...hečkovslqzmierlivé a štastné,,,|ebo ,,životje krósny, radosťje žiť,,.v Červenom
víně mal síceešte,,maloburžoáznepredstavy o šťastí..,
keďsi všakosvojil marxizmus, vedel ,,zladiť
životnúpravdivosťcelkovéhoobrazu doby so zavÍšením
osudu hlavných postdv,,. V Drevenej dedine sa usilova| ,,vychádz,aťvústretypožiadavkóm a potrebóm širokýchvrstiev konzumentovliteratú.
ry', av danej vývinovej etape ,,zdkonitd,,bo|ai,,schematickosť,.a
stviírňovanie,,sociali,stického
idedlu ako skutočnosti,podriadbvclnie životnýchfaktov predom danej ideovej koncepcii! ,, Kv6|i
výchovnémuposlaniu sa do štruktúryrománu dostali aj ,paraliterárne fuinre,,z Hečkovej politickej, osvetovej a kultúrnovýchovnej publicistiky, ba aŽ štýl dennej tlače.Napriek tomu Hečko na
''dobrej umeleckej úrovni,rea|ízova| spoločenskúfunkciu socialistickorealistickej prózy, prispel
aj,,kformovaniu novej skutočnosti,,azabezpečil si trvalémiesto v slovenskej literatúre...'
PravdaŽe, konferencia sa konďa eštev rokoch tvrdej norma|izácie, tak sa nečudujme'No Encyklopédiaslovenských spisovatelbvz roku 1984 stále eštenehovorío Drevenej dedine ináč.Nezatajuje autorove predpoklady i ochotu ,,vyhovieťaktívnej spoločerxkej objerlruÍvke,,,spíňaéai
poslanie, kronikrírsky zaznarnenávaédobové udalosti - robil to však vraj ,,nad prieme.
agitačné
rom,, vtedajšejliteratúry,vede| ,,naplniťschému...z,jednodušených
predstáv o budúcnostibohatým
životnýmobsahom,. Jednoducho' to nevydarenésa ,,vydeťujez umeleckej štruktúrydiela.'o Na najvyšejodbornej a súčasnei láskavej l'udskej úrovnizhodnotil Drevenúdedinu (hoci z pohhdu Červenéhovína!)Ján števček.Krátko pred novembrovým prevratom usúdil, že v tomto románe ,,moment vonkajšieho sujetu', je spojený s ,,intenzifituÍciou čitateťskéhodojmu...,
zadosfučinenia,,.Y dramatických situáciách boja dobréhoso zlým a pod. vd'aka rozprávačským
efektom nútičitatelasympatizovaés dobrým, správnym, strháva čitate|a,,knezakrytej citovej účasrj... Velkú úlohu pritom zobrávajú aj také čisté,skromné, skúsené,múdre (ako ,,legendárny
svtitec,,)postavy ako Púplava'ktoý navyšezornieravochvíli,keďjeho,,učeník..zvládneprvú
samostatnúakciu. StevčekavÓbec nezaujímajúpoliticko-ideologické okolnosti vzniku Drevenej de.
diny' ale jebo ,,strategická prdca ako aranžéra sujetových dvojsiruócií, ťudslq naliehavej a
politiclq aktívnej,,. Nezaujíma ho Hečkovo odvolávanie sa na zázračnúsamospasitelhosémarxistíckých vedomostí,sk6r viď za všetkým,,prejavjeho skúsenostíz poptlldrnej literatúry,,, aktt písa|
od polovice 20' rokov. A pripúšéa'
hoci opatrne:,,vpozadí ru m'oholzohraťistúúlohuaj rozpróvko.
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s|ovenskej
K. Tomiš:Ume|ecké
problérny
prozaického
Hečkovho
die|a'In:Literárnyuchív13176,
Martinl978' s. 28-35.
Encyklopédia
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BratisIava
l984,s. l89.

1-I

Súč
J. Števček:

83

L]
Lí

v

l,ýspósob epickéhopodania, ktoý Hečkoako umelec z'hodnrlcovala objavoval,,.Podlb
Števčeka
Hečkov Drevenej dedine ,,pracuje s tradičnýmiepiclcýmiprvkamt, noia ich použitie
txavytvoie
reníromdnu o združstevňovanídediny',,,,
Nakoniec teda tá Drevená dedina možno ani nebude až taká hrozne schematická, poplatná
pcržiadavkánr
novopečenéhosocialistickéhorealizmu? Skór dielo, ktoré rafinovane óbišlo
všetkydobovépostuláty vdhka šikovnémuvyužitiuvlastností,prednostía postupov
starejdobrej
populárnejatdl literatúry?

I. Stevček:Sričasnýslovenský romín, Bratislava l987. s. 37-38
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Ivo HÁBÁK

TBIVI*,LNÍAUTBB...?
triviáIní literatuře se hovoří často;bez toho, žebychom mělijejí obecně přijatelnou definici. o triviálních (=|i1g1iírně
neškolených),či snad _ lépe - inzitních autorech tehdy,

Mimo podobnáobdobína ně zapostanou-lise módou a z děl lidovýchumělcůobjektyzboŽnéni.
posuzovatv
mínáme,někdyažpří|išnespravedlivě'
A takéna to,žebychomonu ,,inzitnost..měli
rámci ce|éliteratury'v nížmtŽebýttéŽ
vědoměa umnězvolenoumaskou.
nakladatelství
Dvě námi sledované
knihy vyšlyv desetiletém
rozpěti(1978' l988) v témže
Kruhu. oba autořipocházejízkraje, v němžbyl sice folklór doposudživý,ne
královéhradeckém
všakmytizovaný.Jejichživotyovšemděli|ocelétřičtvrtěstoletí.
Starší
z nich,A|ois Beer, se narodil v Dobrušcev časevrcholícího
niírodního
obrození( l 833),kteréuŽsměřovalok událostemroku
prožiltakéválku prusko.rakouskou,technickýpokok a racionalismuskonce
osmačtyřicátého;
století_ obés seboumnohdypřinášeloneúctuk památkáma tradicím,jakoŽi obviněníz podivínstvípro toho,kdo se chtě| zastávatpřeŽitého'
Mladší,Josef Korejz - B|atinský přišelna svět za
první
klidu předbouří
světové
viílky,v níŽse zhroutilastavbastďičkého
mocniířství
aproŽivás|á.
vu i hospodrířskou
krizi prvnírepubliky,ale také,,folkloristický
boom.,|etpadesátých.
jsmeje nezvoliliniíhodně'
Pro našesrovnání
Věru,žemajíhodněspolečného'
obajsou bystrými pozorovateli'vládnoucímislovemi kresbou.Někdy je těžké
říci' co vlastněco doprovázi(zda
pro
slovoobraz,nebozdaje tomunaopak).oba hojněcestuji,azáŽitkyz putovánísi neponechávají
sebe.Majíširokézájmy přírodopisné,
zeměpisné,
Rádi se dělío zaslechnuhistorické,vlastivědné'
téhistorky.oba jsou svýmokolímpovažováni
za podivíny(coža|eneplatípro celý KorejzůvŽivot).oba představují
spíše
sociálněnižší
nikoli však
skupinuobyvatelstva.
obajsou autorytextů,
knih: Památnosti méhopodomování,které
ze souborůBeerovadílanejlépeodpovídají
Korejzově knize, vybral a z Beerovy pozůstalosti(Beer zemřel roku 1897)vydal Karel Michl, editorem
Vejchystůdo ffšebaječin(vycházejicíchna sklonkuKorejzova života)byl Jiří Fýzek. Editoři jediširolcých
autořidoslovůse shodujíjak v hodnocenítextů(Beerje zván ,,autodidaktem
uÍjmů,
po.,třehu,citovéhozaujetípro skutečnost
nečného
a jejího osobitéhovyjddřeníslovem i obra
do inzitníliterarury,,,, tak v
zem;,,|o BlatinskéhodíleFýzek praví,Že ,sým charakteremruÍleží
jejich zaÍazenižántovém:
a malicherných udólosrtafaktů,jimžpři,,Zezdónlivě bezvýznamných
kláůi dťtležitost
a jimžvěnujepozornost,skládápřepestroumozaikubohatěviděného
životaa světa. Beerovy zápisy nejsoujen historiclqm dokumentem' Vyvolóvajípodivuhodněpravdivou
dobovouatmosféru,kteró nad nimi dominuje,a tímse btíží
moderníreportóži
v mnohýchčdstech
jejímiatributy...,- tvrdío BeeroviKarel Michl. Iiíi Fýzekzase nadBlatinskéhopracemi
se všemi
hovořío ,,,svěií
reportáži,viděnéočimavesničana,
diváka i příméhoúčastníka.,,.
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Hradec Králové
K. Michl: Pamětihodnosti
méhopozorováníavych:azek.
In:A' Beer:Památnostiméhopodomování,
l 9 7 8 's ' l ó 3 '
J. Fiýzek: Edičnípoznámka.In:J. Korejz.B|atinský:
Vejchystydo říšebaječin,
Kruh' HradecKrálovél988' s. 2ó7.
K. Mich|:c. d. |n:A, Beer:c. d.,s. ló3.
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Tady ovšemshodakončí;Fýzkova slova, adresovanáovšem Blatinskému'p|atívícepro jazyk Beerťtv:,,literórníjazyk se rovněž'vymykdpravidelné větnéstavbě; patrnéje množstvíanakolutů,kontaminovanýcha spřeženýchvazeb i větných sryldob...,Věru: anakolut, Zeugma,
enallagé,
slovosledná inverze, elipsa čihysteronproteronjsou častýmistylistickými zvláštnostmi Beerova sepisování.Vyučený soustružníka pozdějšípodomníobchodníks optickými pomůckamise v dlouhých,patrněpodle literiírních
vzorůstylizovanýchsouvětíchzvácístejnějako
nit myšlenky,s nížvešeldo Minotaurova labyrintujazyka. Proto se autor častovracía opakuje.
Logika zápisu dána u něj těkánímpředstavy(připomene-limu jeden Íaktjiný' s nímžse chce za.
přeclvésti tehdy,jest|ižeproň musívstoupitdo řečištědosti vzdálenéhopůvodnímutoku
časté
vyprávění),vzpomínky a p|ánemjeho cest.Není vývinu, gradacea pointy. Není řádu, kteý by
intbrmaceučlenilpodle významu.Směšujíse soukomó s obecním,obecníse světovým,podstatnéinÍbrmaces podružnými;hlavnídějový tok s odbočkamia vysvětlivkami. Velmi častodochází k nechtěným komickým spojením typu: ,,l/a Žitknském náměstí pumpa óbdržsta
nrirodnost.,,,,;,,sténcíníařvanítěžceraněnýchrušilokIittapřírodu,',;či:,,Př.íštíneděliobjetlnrlv
roz.Iičné
zVídně, Prahy a Bavor, klyž jsem obdržel,tehdy sestaviv věci a vyplnil nimi většíškatučasezastřelil se miltlvaný korunní princ Rudolf v lese u hajnýhtl násletlkem,láslq k
le, V témže
české
krtisc:e_ slečna Večeřelova' Tehdyjsa připraven k cestě do skleněnéhuti a téžcestou všem
vyhověti..,"
zúkazníkůn'
Beer tedy takénerozlišujemezi zaslechnutým,vyčtenýmz novin a osobně proŽitým, mezi
vyprávěnímdruhých a vyprávěnímvlastním.Beerovou snahou bylo psáti spisovně - hyperkorektněpůsobící
odchylky (kterésám B. pokládá patrněza tvary spisovné),]ná t.e'š.ítí
not'Iahdři,,,,,
křestané,,,,,,
,,Žitttot<raaají
,,vojskottíhkldo Čechty buřiči:'krotiti,'',,2. p.p|. ,,dvastarci,,,,,4.p,
(<ld,;1lout,,namísto
p|.,,Prušáci'.,.'ó.p. pl. ,,pouÍet:h,,
pou$.oaj. mohly takévzniknoutvlivem
východočeského
krajovéhosvérázu.Ač ta nářečníslova, která za spisovná nepok|ádá,Beer buď
překládádo spisovného1azykanebo dává do uvozovek. Stejně tak ,,překládá..Beer z jazykůciz'ichz.ejména
z těch,kterépoznal ',na vandru..- z němčiny,italštiny,francouzštiny,ziidkazma.
ďarštiny.
Patrně proto, aby dokázal' kde všudebyl a co všechnozná. Méně častýmibývají u
Beeraneologismy_ souvisejícís racionalizovanýma po technickémpokoku bažícímkoncem
19'stoletína jedné,s přehnanýmjazykovým purismem obrozeneckýmna stranědruhé:fotograť
senazývásvětlojemníkem,
telegrafrychlozvěstem,elektrickésvětloje světlem mlunním,vojens k ý š t á b s e Z o v e s t á d e c ' Ř í o t é j s o u v u l g a r i s m y _ o b j e v u j í s e n a m í s t e c h b u d(',dj ěe jl iokvoěž n e '
chtěli se a pod prdel sněhem k otci brodiÍi..'. a předevšímcitově vypjatých (,'Ti chlapi
nemotorní,
ctifuídostiví,
kteří nový hřbitrlv svolili, má sejim 50 ran dclprdele dáti. Tak hanobit lid
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poznánlka'in: J. Korejz-Blatirrský:
J' Frýzek:Etliční
c. d'' s' 267'
A ' B e e ro: .d ' .s . 9 '
c .d . ,s .3 0 .
c .d . ,s . 8 9 - 8 0 .
c .d . .s . 5 4 .
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c .d . .s . 9 4 .

86

či snad tehdy, chce-li přiléhavěji,trefněji a expresívnějivyjádřit svůjstav (,,a
a nrjboženství!,,,"),
tak bych zadumtínk blbosti dojíti mohl.',).
Své zápisky Beer zprvu adresuje dětem (,,nemohajmění uchovati, tedy vědomí,zdraví a čest
jsem dětem'zachoval,,,,), poztlěji si však uvědomuje, že ani jeho potomci na něj nepoh|ížeji|épe
neŽ ostatní_ kďyž z po|orozpadléhokostela zacbrání starou dřevořezbu, uvědomí si: ,,ukryl po.
klad, poněvadžjej rnoje dětičlq spáIity neb hodily do hnoje,í.lt,Jako by v posledku musel bojovat
proti všem.Proti lidem (téŽzesvéhonejbliŽšího
okolí)'kteříjejpokládajíza b|ázna,A to i přes jeho
zásluhy o blaho města a vlasti (jichžsoupis viz na s. l52 - 153);za něžse mu dostalojenom ústr.ků
od ,pitomých Dobrušťáhi...'.,Proti době, která v zájmu racionalizace ničístarépamátky a staré
zvyky. Proti vlastnímu osudu, proti vlastní bezmoci. Přesto (nebo snad právě proto) neopomene
zdiraznit, kde všudebyl a co o danémmístězná. Kde, kdyžjej ponejprv pokládali za nepřátelského
špeha,se nakonec obdivovďijeho kreslířskémuumění.S kým - zejmóna,je-li výšepostavenýa
,,vzdělanec..- rozprávěljako rovný s rovným. Kdo všechnojej ajeho práci pochválil; například
kteý o sešitechvystavených na Krajinské výstavě
,,Jindřich Eckert,dvorníÍotoqraÍZ Prehy,,,
hospodrířsko- průmyslovév Dobrušce roku 1892 Íek|: ,,Mnozímají a nedělají a tento se snažía
nemd."''
o vlastnípráci Beer - s vědomímjejí opravdovosú- praví: ,,dílototo, ačtitěrné,ale posud ni.
pílíprovedl. ..',slovům ,,nikde nevídané,,bychomzase aŽ
kteréjsem s houževnatou
kde nevídané,
takzce|aabezezbytku nevěřili: Beer zná spisovateleI.L.Zieg|era i nakladatelePospíšila,čtea
hodnotídennítisk. Jeho usilování nese patinu uměleckých snah obrozeneckých_ vyc|tázi znich
například právě vysoká mínka o úlozeumění:Beer si váŽivýtvarných děl natolik, že'třebas má pohlednice míSt'tyto do svých svazečkůnenalepuje,ale po svémpřekresluje.
A literatura?Titul prvníhoze souborůBeerova díla- Lituji, ženejsem básník'. - hovoří slovy
nanejvýševýmluvnými. K obrozenírespektiveromantismupatřítakévztah k folklóru a památným
místůmi putování zanimi. Tradice písmácká a Beerova Živánáboženská víra (ne však nekitická k
jejím prostředkovatelům)- včetnězájmu o chrámy a poutě, včetněanimozity k jinověrcům - směřují všakkořeny Beerova usilováníhlouběji' aždo baroka.
Vidí-li Fýzek v Korejzově spisbě dominovat obecnou češtinunad niířečnímiprvky, domnívám se, že se mýlí. Rozhodující roli v ní totiŽ hraje východočeskénáÍečiz oblasti orlických hor,
tedy z kraje, z nějž Josef Korejz-Blatinský pocházi: ,Na sjet sem přišel za ruiramnýho poujetří v
chal,oupcena Rovině, kteró je součdstísamoty Blatin ve vobci Javornici, v moc hezlcymkoutě mezi
Iesarna a s krásnou vyhlídkou na naše Vorlické hory..,,ooč více - oproti Beerovi . nám v tomto
směru komplikuje četbudialekt (čtenrířialespoň zčástipomríháSlovníček),o to ji zase usnadňuje
logičtější
větná stavbaa méněnepravidelnostív ní'menšídélkajednotlivých souvětí.Korejz doká',.
že takémnohem lépegradovat a pointovat příběhy, ,,nezabijí,.vtipzpůsobemjeho podání To Se
ukazuje v mistrnémopracování ,,baječin.._krátkých vyprávění folklórního rázu, anekdotického
rozsahu (mohou však býti i tragické,směřovat kžánrtt místnípověsti).
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AniŽ by nás uvedl v omyl stranpůvodníhoautorství,uvádí Blatinský vedle vlastníchzkušenostínapříkladi vyprávění vůdcepašeráckébandy Honzy Štěpánků
(ke krajovým zvyklostem
pašovánípřece patřilo) nebo ,,vojanské.,vzpomínání
Karla Dvořáků...Korejz - Blatinský si totiŽ ve|mi dobře uvědomuje' čímse jeho dílo můžestát zajímavýmtaképro ostatní;totlž zachycenímmizejícíhosvěta a s ními lidových zvykůstylem' jenžjako by samo vyprávěnídoprostřed
tohotosvěta situoval, přece mu ho všakvzdaluje vědomímčasového
odstupumezi vnímánírna
zachycením,reflexízachycovaného.K tomu Blatinský: ,,tVÍalovóním
a psanímse vlastněsnažím
nějak z,astavitten ubíhajícíčas,aby se to všechnoneztratilo v minulosti.....'oBlatinský má, jako
Beer,někdy pocit marnosti;sobě připadá co ,,posledníHetén,živá .fosilie,,.,,Na rozdíl od Beera
se však,ačtaképrošelčasemnuzoty a Strádání'nakonecdočkaljistéhouznání- alespoňkrajové.
ho (v 50. letech se stává obecnímkronikářem), alespoňmezi profesionálnímifolkloristy.
Můžemenavíc dodat, žeKorejz tomuto ,,uznáni,,zčástipornáhá _ například zmínkami typu:
a tam sem poprvé uslyšel,kdo to byli Marx s Engelsem ri co je to
,,uKunce se hodně četlyknížlcy
vlastně ten sociólismus;.,,, ,,4 právě v tej době přijel na tejno do Javornice znóme.jsocialista
je, žese objevuje
Martin Švába přines si s sebou i takový matičbýletáčlq rudý barvy,..'.,Horší
,,,,';
takéřada předzjednaných literrírníchemblémů(',}uÍně
dyclcy stačila naše krásrui vlast!
,,Co
vytvořil národ v tisícil,eté
snaze,/ to by mělcl zajít v atonové zkáze?/ Lidi dobré vůle,spojte svoji
pracovat, žíta tvořit v míru!.,.,, a to na místěneškoleného
sílu,/aťmůžem,e
lidovéhomudrlantství
Beerova.Samozřejmě - právě narozdi| od Beera - vytěsňujeBlatinský na okraj svépozornosti
zvyky náboženské.
Potřeba vyjítvstřícjej pak - paradoxně_ vede k t<rmu,
ževytváÍi ,,Českosltlvenskejbetlém,šedesátfigurek, a kaž,douv iným kroji.,,,,
Blatinskéhocesty jsou lépepřipraveny nežBeerovy - Beer musel sledovat takéúspěšnost
podomníhoobchodu a tedy cíle ekonomické,Blatinský je veden pouze zájmy folkloristickými
(na Slovácko, Slovensko, do LuŽice). Tyto cesty se však nerozuměly samy sebou' Josef
Korejz-Blatrnskýmusel nejdříveabsolvovatfolkloristickéškolení(u D. Stránské,H. Hynkové a
dokonceu samotnéhoK. Plicky)' nežse v roce 1959 sÍává,,aktivtlímdopisovatelemNórodopisnéspolečnostičeskoslovenské
při ČSAv.,u'Padá tímtedy mýtus ,,inzitnosti..Korejzova spisování- jemuŽ ostatněnepřeje ani náš autor, který na sebe prozradil, že už za svých gymnazijních
studiípřekládal Homéra,ze spisovatelůŽejej přeniíramněovlivnil l. Š't<uuin(znal všaki jiné,
viz a|uze..,,Casto si vzpomínómfla svolt maminku, Vona byla vopravclutak maličká a tak chudič.
ká...,uo\Zna| takéBeerova editora K. Michla.
Stejnětak neobstojí_před několikaletýmsoukromýmstudiem malby v Praze _ ani inzitnost
Korejzovamalování.Můžemetedy v případěBeerově hovořit o autentickéinzitnosti jeho umě.
je dána nedostatečným
leckévýpovědi' jejížtriviáInost
vzdě|ánima nerozvinutýmtalentem,patosem snaŽeníbýti unrělcem a stvořit uměleckédílo, dobovou módou a tradicí, stejně jako
samostudiema hodnotovýmžebříčkem
autorovým'V případěJosefa Korejze.Blatinskéhobude
lépemluvit o masce triviálnosti a lidovosti. pod nižprosvítá- dodejme:vědomě (na základě četby, zkušenosti,studia)z,vo|ená- literiírnístylizace.Tato maska umně skrývá bradavicena tváři

26
21
28
29
30
3l
32
33
31

c. d.,s. 2.19.
c .d . .s . 2 1 .
c . d . ,s . 9 7- 9 8
c . d . .s . 9 8 .
c . d . ,s . 2 3 9 .
c . d . ,s .2 1 .
c . d . ,s . 2 8 .
c .d ' 's ' 2 5 ó '
c . d . .s . 3 3 .

88

Blatinskéhospisování,vycházi vstřícjeho znalostem,schopnostemi zá|1bárn,vhodně vyplňuje
bílémísto na tehdejšíscéně a zároveřl'se tváří býti přívětivě nakloněna tehdejšímideologickým
omezeníma tendencím'oceníme.li tedy u Blatinskéhopředevšímuměleckéopracování a estetické
hodnoty díla' pak u Beera osobní zaujetí,patos, styl _ jímŽse formuje nejen text, ďe takéživot.
Zivot především.A text jako nadstavba, kvintesence' přepodstatněnítohoto života.Pojrnenovat
porážku,učinitz ní látku a zobecnitji v díle'můžebýt _ zhlediska literatury_ vítězstvím'Někudy
tudy vedla cesta od barokních písmákůažk Hrabalovým pábitelům.
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e jistě namístěslerlovatproblematiku necentrálních,okrajových či periÍ.erních.oblastí,
1imzse dnes pÍiznávánejenom právoplatnémísto v dějinách umění,ale takéspecifický
statuta funkce v uměleckohistorickémprocesu.V našempřípaděje touto oblastíjesenicko, jež
chápujakrl přirozenýtyp regionu.
Literiírní'.,ědecse při terénnímvýzkumu, podobnějako folklorista, muzik-ologa historik výtvarného
umění,musívyrovnávat s častovelmi rozhlehlými a nesourodýmisféramitvorby mezi
uměním,'vysokým..
a,,nízkým,,vrůznýchopozitníchčikomplementárnichvztazicLl.R'ozpoznánítěchtovztahůa vazebby mělo být prvnípodmínkouidentifikacesloŽitéhofenoménupopulrírníliteratury.Zásadní opozice populiírníliteratury vůčiuměleckéliteratuře se realizuje na úror,ni
čtenářské
recepcejako protiklad mezi tvorbouurčenoumasovémučteniířia čteniířikultivovanému,vzdělanému,v jistémsmyslu elitiírnímu.'Dosud byla populiírníliteraturasledována většinou v opozici k literatuře ,,vysoké..,v poslední době jsme však svědky akcentování
významu populiírníliteratury(předevšímv oblasti literaturypopulárně na,,demokratizačního..
učnó).
literaturase zde chápejako prostředníkmeziliteraturouelitárnía různýmisubPopulrírní
kulturami'Ačkoliv tato její c|ruhá role působídojmem abstraktníhokonstruktu, jelikož
jednotlivé
sÍérynelze dost precizně od sebe odlišit,umožňujeplastičtější
charakteristikuvlastnostípopuliírní
literatury.Ty jsou zásadněodlišnéod kritérií,podle kterýchtradičněposuzujeme
literaturu
a kulturu ,,vysokou..či elitrírní.
Literiírníformy vlastní populiírníliteratuře zprostředkovávají jejímu vnímateli především
mimoliterární
obsahy, nebo jsou zdroji bezreflexivníhosebeuspokojeníspjatéhos identifikací
vzorůzakotvenýchv dostupnélokální tradici. Vnímatelpopuliírníliteraturyjako by
uměleckých
byl do značné
míry pozbaven estetickéhovědomí'kdyŽ proátky svázanés četboutu převážně
závisejí
na pocitechjiných nežčistěestetických(převažujípocity strachu,lítosti,touhy pojiném
životě,
zvědavosti* zásadníotázkou, kterou si čteniířklade je 'jak to dopadne?..).Naopak pro
je jistá ,,literiírnost..hodnotou sama o sobě. Měří se častokritériijako nokultivovaného
čtenríře
vost,neopakovatelnostnebo avantgardnost;kitéria literiírnosti všaknemajíuniverzální charakter,alejsou historicky a socir;kulturněproměnná.v masovékultuře uvedenákritérialiterárnosti
naopak
nehrajíŽádnouroli. Literárnostmá probouzetpotřebu četby,má ji usnadňovatazpÍijemňovatzprostředovávajícatraktivní,propagandistické,poučnénebo poznávací obsahy, mající
Jf

ča. 2, ,
P i o t t K o w a l s k i p ř i h o d n o c e n í p u b l i k a c í o p o p u I & n í I i t e r a t u ř e ( W o k ó | l i t e r a t u r y p o p u l a . n e j . L i t e r a t u r a| i9u7d6o, w
s. 27) konstatuje,žeje moŽnévysledovatdva h|avnísměry bádání: populírníku|tura(a literatura)| . jako fornta výrau
pojetí_
určitýchsociá|níchskupin' 2. jako soubor vnějších(d. mimo danou skupinu) manipu|ací(v eufemističtě|ším
usměrňování)jako odpověd' na předpok|ádané potřeby vnímatele' Uvedené rozlišení nachází oporu v některých
společenské
rozvrstvení.
kukun)čhistorických
koncepcích,kteréchápou kuIruruve|mi šíroce.zohle<|ňujícejejí
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většinoupovahu vzrušujícíhouvedenído zakátzaných'tajemných sférnebojinak čtenrářinedostupných jevů'Populiírnítvorba má charakterz'božis vlastnostmiuzpůsobenýmipotřebám trhu,způsobu šířenía perspektivěpoptávky'
Podle Aleksandry Okopieň-Slawiňské' není literární tradice, ke kterése populiírníliteratura
odvolává, jednotná. Působína.ni: l. tradice ,,vysoké..
literatury,2. vlastnítradice- niírodnía překladová, 3. tradicefolkloru. JestliŽevazby populiírníliteraturya folklorujsou realizoványjen v ně.
kterých fázích vývoje tvorby, pak dominantním vztahem je koexistence populární literatury s
literaturou',vysokou...Populiírníliteraturaadaptujea rozšiřujeschématapřevzatáz,,vysoké..lite.
ratt|ry,přičemŽje zjednodušujea trivializuje' Zároveřl uchovává některéarchaickéformy dříve a
jinde už zan1klé(vzpomeňme na Čapkovo označenirománupro služkyjako ,,posl,edníhoeposu,,,)
a sama si vyÍváÍísvévlastnítradice, hierarchii a normy. Y ztahy mezi populrírníliteraturou a folklorem jsou poněkud hůře uchopitelné,nicméně můžemeformulovat tezt, že analogie mezi nimi se
rea|izuji předevšímve dvou sférách:první se týká širokéhookruhu odběratelůa druhá konvencionalizacepoetiky. obě oblastijsou určenypr<lvšechnyčlenydanéspolečnosti,nikoliv pro vyčleněnéa předem připravené skupiny odběratelů,a obě rozvíjejízpůsoby výpovědi poďízené schematizaci a Stereotypizaciprostřednictvím ustálených vzorcůa kánonů.Mezi populiírníliteraturou a
folklorem stojítzv' městský folklor, do značnémíry ústní,tvořený spontánně a amatérsky,závislý
jen v menšímíře na tržnim oběhu.
Literiírnísociologie zkoumajícírůzné|iterárnikulturynás upozorňuje na novéjevy, kterési vyŽadujíjemnějšírozlišenífunkcí populrírníliteratury. Specifický charakterpopulární literatury, která svtlu literárnost ukrývá mj. v sériově opakovatelných fabulačníchpostupech a tradičních
způsobechnÍIrace,poněkud komplikuje uŽitíkritériíimanentníchpoetice takévlivem oslabeníestetickét-unkcea zdůrazněnínrimoestetických funkcí v populrírníliteratuře. (Nevylučuji přitom ani
zde existenci měřítek novátorstvía epigonství'ovšemty vystupujíve vědomí vnímatelůkonkrétní
ho typu literárníhooběhu a pro historickou poetiku nemajímenšífabulačnímodifikace, při sériové
realizacijednoho a téhoŽschématugenerujícího
témaa jeho rozvinutí,většívýznam.)Jestližetedy
odvrhneme estetickou metodologii a shodneme se na metodologii literiírnísociologie, zkoumajici
komunikačnía interakčnířetězec umělec - dílo _ odběratel, zjistíme,želiteratura sama o sobě není
populiírní,čielitární'ale žerozhodujícímčinitelemSe stávájejí oběh. Ze sociologickéhohlediska
pak nemá význam diskuse o tom, Zda máme hovořjt o literatuře populiírní,pokleslé, triviální, brakové, třetí,paraliteratuře atd., protožeoběh konkrétníhodíla je dán potřebami čtenrířů,
společenskými rolemi spisovatelůa speciírckými funkcemi literrírníchděl, která v oběhu krouží.Populární
kultura mábýt zkoumánajako vlastníurčitéspolečenské
skupině,ježje většinouzapojenado rozličnýchkulturníchparadigmat. Poetika sama o sobě nenís to interpretovatrozličnéchoviíní,způsoby myšlení'přepólovávání kulturníchkódů.
objektem našehovýzkumu je inzitní tvorba a v ní se velmi častosetkáváme s textem doprová.
zejicimvýtvarný projev. Doprovodný textmázÍejmě za úkolkomentovat nebo slovně parafrázovat
z'obrazený výjev' jako by inzitní tvůrce usiloval o intermediální uchopeni a zafixování jednoho
je<Jiného
významu svéhodíla'
Inzitní literatura se nachází v Širokéoblasti literiírníchprojevů mezi literaturou ,,vysokou.. a
Bylo by, myslím si, omylem ji přiřazovat k
,,folklorem..(vizniže návrh označení,'pololiteriírní..).

A. okopieú-Slawiíska:
Slowowstgpne.
In:Formyliteratury
popuIarnej,
red.A. okopieri.Slawiriska,
sv.23' Wroclaw.
Warszawa.Kraków - Gdaňsk1973,s. 8.
K, Čapek:
Poslední
eposčiliRománproslužkv.In:Marsyas.Jak se co dělá.Spisy,sv. 13, Prahal984,s. l 7 l .
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literatuřepopuli{rní,kvůli konotacím,'masovost..,,,širokádostupnost..atd.,kterése pojí s pojmem .,populá,rni,,.Zhlediska poetiky se zde nabízíužítpro onu širokousféruvhodnějšía sémanticky ménězaÍiŽenýtermín literatura ,,třetí..(Czeslaw Heman); ten se však v praxi neujal.
Inzitníliteraturuproto raději vydělujeme Ze společenského
oběhu podle sociologických kitérií
rozšíření
a dosahu.Užíváse pro ni rovněžoznačení,,naivní,
,,laická,.,,,primitivní..literatura.Jde
v podstatěo jedno aÍotéŽ,
termínůse všakužívápromiscue,Za nejméněvhodný termínpovažuji
označení
,,primitivní..,neboév rámci typu inzitnítvorby se setkávámei s mnoha projevy opaku
Přidržujise termínu,,inzitni,,literatura,
z lat. insitus= vtozený,po vzoru Slovní.
,,primitivnosti...
ku literiírních
směrůa skupin.oV citor'anémslovníkuautorhesla InzitníliteraturaMilan Blahynka našelněkteréjejí rysy' k nimŽ patÍi,,bezprostřednosta radostná nebo úlevndspontánnost, s
nimižautor vypovídápředevšímo sobě a o svémokolí a s nimižtlumočísvétrpkézkttšenostii blaženénebo hrťlznésql, dále jednoduché a silně emocioruÍlnívýrazovéprostředky, předmětnost,
odpovídající
ndzoru a postoji autora, neskryvanépotěšeníztvor.
celistvémunaivnímuž'ivotnítnu
bv /.,./,kteráje častoprotiváhou všedníhonebo strastiplnéhoautorova abčanskéhoosudu, bez,děčnéignorování žánrových hranic a směšováníslohových prostředků, neznalost dobových
norem,úsilío dokumentdrnípřesnost a podrobnost po7orovdníi záz,namua konečně.fantrlz'ie
nes1loutdvanáliterárními a logiclcyntizřeteli,,,'Milan Blahynka považovalinzitní literaturu za
,'pololidovou...Bohus|av benešnaprotitomu navrhujev tomto případěhovořit raději o pololite.
rárnítvorbě,coŽ se mu zdábýt vhodnějšípro označení
inzitníprodukce l9. a 20 sto|etí,zatimco
pololidováliteraturafiguruje v našempovědomíjako tvorba l7.-l8' století.Za inzitni literaturu
označuje
tu částpololiterárnítvorby, ,,kteráje tematiclg výhradnězaměřena k vylíčení
individupostaVačescílního
osudu autorl, nebojeho ne.jbližšího
okolí,.^Příklademmu je asi nejznámější
kéinzitníliteraturyAlois Beer (l833_l897), řemeslníka inzitnítvůrcez Dobrušky.Dodejme,Že
z Beerovýchpamětívybrali a uspořádali Karel Michl a Rudolf Skřečekknihu Lituji, ženejsem
básník.'Arsen Pohribný uspořádal sborrríkpoezie a prózy českýchnaivistůBosé nožky*,kcle
naleznemeukázky z|iterarníi výtvarnétvorby dalšíchdevatenáctiautorů.otázkou existencein.
zitníhouměníve středověkuse zabýval Emil PraŽáť. Z oblasti výtvarnézmiňme alespoňknihu
JosefaČapka Nejskromnější umění'.'.publikaci Arsena Pohribnéhoa ŠteÍbna
Tkáče Naivní
uměnív Ceskoslovenskrr'' a časopisInzita. Kromě toho existujeřada kata|ogůk různýmvýstavám z tétooblasti.
Nesporně nejvýznamnějšía takérelativně nejznámějšíinzitní autorkou na Jesenicku byla
Marie Kodovská.'' Marie Kodovská se narodila 21.1.1912 v Korytnéu UherskéhoBrodu, na
denpřesněpadesátlet po smrti BoženyNěmcové;později tomutonáhodnémufaktujako rnalířka
a básnířkapřikládalajistou důležitost.
Na svět přišlajako pátá z deviti dětí,narodi|ase z dvojčat.
Jejímdvojčetembyl Antonín'který měl výraznémúzickénadánía jehožobdivovala.Ve dvaceti
letechse všakztratil. NejstaršíbratrJan padl na BlízkémVýchodě za2. světovéváIky jako ser-
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Š.VIašírrako|.:S|ovrlíkliterárrríchsnrěrůaskupin,PrahaI983'VreferÍtujsemby|nucenmístyužíttermínu',naivisté..v
rouvislostir citacemi nírzorů
výtvar|)ýchkritiků,Ani ve výtvarnéoblasti' k nížpředevšÍnbyIa dosud obráccnapozornost
oclhorníků'
ncnízatítnpro tentofcnonténrrstálenaodbornii ternrinoIogic.
c . d . ,s . 1 0 2 .
B ' B c t r e ŠP:o l o | r t e r í r rttrro r b a .Č L l 9 7 | . č '5 . ó . r ' 5 t r 7 .
A' Beer: Lituji' že nejsem básník.Praha.odeon l970.
Bosénožky.Praha l 9Ó9. | ó6 s.
E' Pražák;lnsitrtíuměnía středověk.Čt- l soq. i' 6, s. Ó38_642.
J. Čapek:Nejskrornnější
urnění,Praha l920.
Praha l9ó7.
A' Pohribný'Š.'fk:íč:Naivní urněnív Českos|<lvensku,
sytraVladiníra
Osobnějsem Marii Koclovskorrnepozna|'zemřela | 2' 1l . l 992 v Rýmaiově' Čerpaljsemz urehivu.;e.1ího
Kodovského.

92

Žanttrancouzskécizinecké legie. ostatní sourozenci zemřeli takévelmi mladí, kromě bratra Karla,
který se veZIíně dožil sedmdesátišestilet. Jako malá si Marie silně popálila pravou ruku a její fyzický handicapji stále zneklidňoval. Proti tomu všakdokázala bojovat a užjako ditěbez vědomí
rodičůutekla do Brna na operaci pravéruky. Dalšíoperacise podrobila později' ovšemrukou zdaleka nevládla tak,jak by chtěla,proto svéobrazymalovalarukou levou. odmalička všakpomáhala
v domácnosti a na poli. Později pracovalajako zemědělskádělnice. otec Antonín Kodovský zajížděl jako předríks partoumístníchdělníkůdo celéEvropy za praci. Byl to Vrbas v Jugoslávii' Estré
ve Francii, Kapfenberg v Rakousku, Madksko. Na podzim roku 1929 vzal sebou i svou sedmnácti.
letou dceru lr,Íariina práci do zahraničníhocukovaru ve Francii, asi 200 krlometrůseverně od Pďípartědělníků.Za vydělanépenízesi Kodovštídoma koupili pole.
Že,kde prala a vařila třicetičlenné
V roce 1935 matka donutila třiadvacetiletouMani provdat se na inzerát za stolďe Jana Bětíka
(l0.1. l9l 1 - l3.10. 1974);kdyžjivedli do kostela,viděla svéhoŽenichateprvepotřetiv živoÍě.
ManŽelstvínebylo šťastné,
můŽeme-liVěřitjejím vzpomínkám,kterézachytil pto rozhlasovépásmo Čs.rozhlasu Ostrava redaktorJan S]avotínek''.Na.iaře l946 od rodiny odešlado Rýmďova,
kam za ní záhy přijel manžel s babičkoua jejími třemi clětml:synem Vladimírem (9.8. 1936)'
StanislavemQa.5. 1945)a dcerou Jiřinou (4.I2. 1937).Zde si našlazaměstnánív podniku Brokát
(dnesHedva). Vzpomínala na těžkézačátkysvéhopůsobení
v podniku, kdyžjí vinou chroméruky
padaly těžkébalíkylátek' jež měla nosit, nebo kdyžjí vlivem nezaučenosti
padala naloženápřadena s přízí.Pracovala v barevně,ve výdejněútkůa nakonecv Šátkové
expedici,kde svou práci, díky
jinak vrozenéšikovnostia důvtipu,zvlád,a|anadnormua Stalase příkladempro celou dílnu.V roce
1953 odchází do invalidníhodůchodu.V Rýmďově mezi tím splácela domek (Mlýnská ulice č.
2 l ). Po smrti manŽelasi v roce l975 nechalazměnit příjmeníBětíkována svédívčíKodovská. Syn
jménouž v roce |964.
Vladimír si nechal změnit příjmenípo otci na matčinodívčí
Marie Kodovská jako zemědělskáa později textilnídělnice aŽdo svých padesátidvou let z existenčních
důvodůneměia možnostplně rozvinout vrozenýtalenta neprošlažádnýmvýtvarným či
literárnímvzděláním'Kromě všechtěch mlynrářů'truhlářů,lesníků'hajných,horníků,obuvníkůa
jiných profesi,znichž se obvykle rekrutujínaivisté,se ovšemnajdouinzitnítvůrcii mezi intelektuály a umělci jiných neŽ výtvarných a literiírníchoboru. Vzpomeňme na obrazy herce Josefa Hlinomaze nebo hudebníků
FrantiškaRingo Čechaa IvanaMládka. Mnohdy výtvarněčislovesnětvoříi
jako napříkladmajitel pohřebníhoústavuAlbert Fišer,zápl'edstavitelé
dosti kuriozníchproÍ.esí,
pasník v cirkuse Bombois Camille, modistka Cecilie Marková' model na AVU Joža
Mrázek-Hořický, tanečnicedráŽd'anskéopery Lu<lmrlaPokomá, atp.
Počátkypsanípoezie lze u Marie Kodovské těžkodatovat.Psávala tajně a ze studu před výsměchem okolí svébásně ničila.V roce |964 začínájejí
soustavnávýtvarnáčinnost,kdyžsyn Vladimír
jzko vysokoškolský studentpřivezl katalog z výstavy naivníhoumění v Praze. Po prohlédnutíreprodukovaných obrazůmu pry sdělila, Že to by svedla namalovat taky. Zásluhou Vladimírovou (po.
voláním učitel,který je téžsolidním amatérskýmÍbtografema talentovanýmbásníkem),jenŽ se
průběŽněstalal o opatřovánímalířských potřeb a aktivně ji po celou dobu v práci podporoval'
vzniklo do smrti Marie Kodovskéna čtyřitisíceobrazů,kreseb,ilustrací,koláŽía dalšíchfinálních
podob aplikace různorodýchvýtvarnýchtechnik a postupťr.
Postupernčasusejejí tvorba vyvíjela
(na rozdí|od jiných naivistů)tak, jak se zdokonalovalav objevování výtvarnýchtechnik. Tím je
mezi naivisty jedinečná.
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Jen velmi stručněshrnu úspěchyMarie Kodovské ve výtvarnéoblasti: První ocenění získa|a
výstavě amatérské
na l ' české
tvorby v Šumperkuv roce l970 (obdrželaČestné
uznáníministerv
letech
následovalo
pět Samostatnýchmenšíchvýstav,v Krnově péčí
stvakultury), 70.
básníkaa
výtvarnéhopedagoga Jiffho Daehneho proběhla v roce 1978 rozsáhIá expozice l.50 prací. Již
předtímbvla zastoupenana kolektivníchvýstaváchu nás i v zahraničí- v Norimberku (1975)'
Bilbau' Madridu, DráŽd'anech(vše 1977)' Berlíně,Dessau (l980). Obrazy do sbírekzakoupila
Slovenskánárodná galériav bratislavě(1972).Dalšíchdevětobrazůse nacházív oblastní gaierii
v litoměřicích,kde je od roku l982 zřízenastáláexpozice českého
naivníhoumění.od roku l97.5
jejedenobraz v Norimberku, od roku následujíeího
vlastnítÍi abrazy národopisnéodděleníNárodníhomuzea v Praze' Jednímobrazemje Zastoupenave stáléexpozici muzea naivníhoumění
Muséed'art naif de L'ile De France ve vesničceVicq u PaÍiže.Reprodukci jednoho obrazu Marie Kodovské|ze najit v katalogu Le reve et les naifs (l98l). Syn Vladimír přihlásil ýmďovskoumalířkr.lprostřednictvímArt centrado soutěžív bostonua Tokiu' Výtvarnou tvorbouMarie
Kodovskése odborně zabýva| Jindřich Gučic, ročníktlvoupráci pod vedenínrAlerty NárjvorrríkovéMoravská naivní malířka Marie Kodovská zpracova|av roce l978 posluchačkaoboru
výtvarnávýchova PdF UP olomouc Eva Dohnalová. Jindřich Garčic upozorňuje,žev řadě příje básnická tvorba Marie KodovskéZakomponovánapřímo do jednotlivých obrazů.Autopadů
rčinuvýtvarnou tvorbu z hlediska tematickéhorozděluje do tří široce pojatých celků: ',Na
obrazechpruního z.nich vidímeskutečné
objekty okolní rectlity.Některéobrazy j'rou dokonce na.
maloványpřímo podle skutečnýchpředloh,např, květiny, vlastnípodobiz,na,atd. /.../za pravdivé
její viz'udlnípodoby. Vybírá ze z'obraz'ovanéreality
vyobrazenískutečnostinepovažujevystižení
pouzety znalq, kterépovaž,ujeza typické,tt ménětypickéopomíjí'Např, kominíkje charakterilován černoubarvou ve tváři, krása mladéženyjejím úsměvema bohatostí vlasůatd, Vnímáním
realitya formou jejího ideografickéhozobrazeníse blížívýrazovéprostředky tétonaivní malířlcy
projevu dětí.Za zókladjejích výrazotlychprostředků lze oz,načitty, kterési dochovavýtvarnému
la z dětství'Postupně byly kultivovóny v důsledkunových zkušenostízískivaných soustavnou vý.
tv(]rnoučinností.Uvedená charakteristika výnarnéhojazyk,a malířlcyplatí i ve vztahu k dalším
tematickýmokruhůmjejí tvorby.
obrazy druhéhookruhu .jsou vynářeny malířčinou'fantaz'ií.Kodovskou vzrušujevše,co mtí
pro ni nádech neskutečnostia tajemství.Malbou obrazůpoznóvá a prož'ívóto, co je pro ni v reál.
némsvětěnedostupné,nebo to, Co zde neexistuje'Maluje např. obrazy pohádkovýchbyÍostí,personifikovanýchpřírodních sil, kosmicbých světů,oživlýchpředmětů atd.
Do posledníhtltematickéhookruhu lz'ezahrnout obrazy obsahujicí malířčinyúvahyo životěa
úděIučlověka.Poselsní, kteró jsou v nich zahrnuta, majípromlouvat i po smrti tvůrlqlně.Vypovídají
o přel<ižkáchv lidskémživotěa o tom, žežÍtmó smysl jedině v sepětís vlastní tvořivou činností'Právě tato čdstvýtvaruéhoprojevu souvisí s básnickou činnostímalířky, Bá,snějsou zde
čcstopřímo zakomponovány do obrazu. obraz se potom kompozičněrozpadd na výtvarnou a
slovníčóst.Slovní sdělení určujevý7namobrazu, výnarné prvky mají význanl symbolů,,,,"
Jakkoliv Marie Kodovská došla uznáníjako inzitní malířka, pak jako inzitní básnířka se nedočkala
zhodnocenísvéslovesnó tvorby. TakéBohumil Hrabal našelslova uznáni projejí obrázek, aie s žádnými autorčinými texty nebyl už seznámen. Rýmďovská autorka rozhodně
nereplezentovala
typ spisovatele,jakým byl Stanislav mrán, který nejenžezaujal Karla Čapka',.

J. Garčic:Tři moravštínaivníntalíři.Příspěvekk některýmteoretickýmproblérrůrn
naivníhoumění,Zprávy Krajského
vlastivědnéhomuzea v olomtluci' | 982' č.217, nestr.
K. Čapek:Poeta' Ín:Marsyas. Jak se co dě]á, Spisy, sv. |3, Praha l984. s.9-29.
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(a s
ale dnes se k němu vracírežisérJan Antonín Pitínský.Svéveršepsala ve slováckémni{řečí
mnoha gramatickými chybami), čímžpřipomínáinzitni malířku a povídkiářku Ludmilu Procházkou, která psala ve starohanáckémdialektu. Paní Kodovské se nec]ostaloprakticky Žádnéholiteriírního vzdělání, zásadně pý nečetlaknihy. V jejím životopise se však setkáme s několika
zajimavýml skutečnostmi.Do rodiny Kodovských dáva|vazatsvéknihy pan,,rechtor..aza to jim
někteý svazek věnoval' Marie Kodovská vzpomíná na to, jak použila ve slohovépráci poetický
obrat ,,mohutnéduby šelestily..a jak ji tehdy učitel,domnívajese, žejde o opis, před celou třídou
zesměšnil.Svébásně od roku l960 psala na psacímstroji (pouze vjednom exempláři)' který dostala z Čs.rozhlasu v Praze,kam svéliterárnípokusy kdysi zasílala.Příležitostněvycháze|a jejípoezie
v podnikovémčasopiseBrokát a ve sborníkuÚstřední lidové tvořivosti Eščelepšíbude (1960).
Jak v malbě, tak v psaníbyla velmi plodná, tvořila ažobsedantně.Denně napsalaněkolik brísní,
znichž skládala špalíčky'kterépak syn Vladimír nechával v bruntále svázat do podoby strojopisných sbírek.Nezřídka byly tyto svazky, jejich početse blížilšedesáti.autorkouilustrovány perokresbou nebo koláŽí. Častozde docbáz,ik prolínánínámětůz obou tvůrčíchoblastí - výtvarnéa
slovesné.Typickým příklademjsou pohádkovémotivy' kterépravděpodobněčerpalaposlechem
rozhlasových pohádek a z dětství' BáseřlZážitek (svazek Po ezie 9, 1973)je poděkováním Čs.rozhlasu za pravidelnévysílánínedělníchpohádek a má dvě varianty.obvyklé bylo u Marie Kodovskézpracováníněkolika variantjednoho výtvarnéhoa literiírníhonámětu.Stejnějako ve výtvarné
tvorbě,kde většinaobrazůbyla malována ó Ia prima (ma|íÍka
od obrazu odešlatehdy,kdyžbyl ho.
tov), rovněžbásně vznikaly najednou,bez konceptu.Úaainc nejcennějším
svazkem z hle<liskamrnulosti autorky měly být Paměti babičky Kateřiny Kodovské, a to pro realistické podání
k<lnkrétního
životníhoosu<Ju.
Svazek všaknebyl vrácen z praŽskéhoÚstředí lidovétvořivosti. Některédalšísvazky se rovněŽ Ztratl|y.
Lyrika Marie Kodovskétvořísamostatnýcelek tvorby a neníjako u jiných naivistůpouhým konentářenr k výtvarnéčinnosti.Jednalo se u ní o dvě zcela oddělenévětve uměleckétvorby _ výtvarnou a slovesnou. Shledáváme-li v její výÍvarnéčinnostiquasisecesníprvky, v jeji poezii
bychom formální příbuznosts dobově para|elníliteraturounenašli.Inzjtnítvůrcezpravidla stojí
mimo styly a soudobésměry. Poezie rýmďovské autorkyobsahujevzpomínkyna dětstvía mládí,
na sourozence,rodiče'častéjevyrovnáváníse s těŽkýmživotnímúdělem,zdůvodňovánísi smyslu
práce, svých útěkůdo světa fantazie.Pokusila se i o drama ve verších(Let na Mars
SVétvůrčí
Franty Vinců, l974), pochopitelněbezjakékolivznalostizákonitostíst avby žánru.Psala takésatiry (ozvěny Havlíčka' 1975)na obecnou notu (např' veršovanásatiraPrověrka vdovy je psána na
nápěv písničkyNa silnici do Darwil). Pochopitelně,v básníchnajdeme mnohá zajímavá slovní
spqení, katachréze,nehledanémetafory,,,výtvarnou..symboliku. Je třeba takévidět to, žese Ma.
rie Kodovská v počátcíchsvétvorby blíŽilaprávě naivnímupohledu dítětena svět. S estetickými
výtvory dětípojí autorku sbírekVonička Moravy (l975), Má myšlenka a já (1974),Balada ve
znamení méhos|unce (1974),Láska je jako květina (|966)' Dech |éta(|914) a Básně méhoživota(1914)svěžestalrravostvidění,jakásispontánníradostzmožnosti
nazíratnasvětajehorozmanitost.S tím je spojena značnáidealizace a sklon k romantickémupřikášlování skutečnosti.
Inzitnítvorba Marie Kodovskéje charakteristickájednoduchými výrazovými prostředky a postupy, vybočenírn
z kompozičnístruktury,nelogickým větvenímděje, na úrovnivěty častýmianakoluty a zeugma,Stylistickounesourodostí'někdy ažnaturalistickoua detailnípopisností,coŽ souvisí
s výrazným sklonem k introvertnostiči introspektivnostiautorky'
Kromě problematiky osobnostiinzitníhotvůrce'"by bylo třeba se podrobněji zabývaÍzároveřl
problémentinzitnosti jako takové(chápeme-li inzitnost jako neškolenost,neúmyslnost,pťtvodnost, upřímnost),jeho komunikačníkvalitou, tvarovou charakteristikoua estetickou hodnotou.
Stranou pozornosti by neměla zůstávat ani otázka vztahu inzitního literrírníhoprojevu k oblastem
jiných uměleckých disciplin, zvláštěk výtvarnémuumění.Bylo by produktivnísledovat vzÍahvý-
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tvarného
inzitnílroprcrjevtrke kýči'oclněhožse naivnímalba zásadněodlišrrje.Jako projevy ,,pololiterírrní..oovahy
by se nrěla fvorba inzitníchspisovatelůzkoumat v poměru k uměníliclovému
(eventueiněk literárnímubraku);napříkladv době,kdy se pcriÍ-erie
a,.vysokému'.
stává inspirací
pro proÍ.esionální
umělce, aby jim pomohla překonat rafinovanostvýrazových prostředkťl.Tím
se vt.acínr
k úrvodu
referátu'kde jsem se znriňova|o vztahu centraa perif.erie.Zdá se,Že periÍ.erie
může
být samao Soběcentremv ontologickémsmyslu, středobodemk celistvénu uchopenísvě.
ta'.a Že rnťtŽeenergiítvořivého potenciálu specifickýnr způsobema za určitékonstelace literirrníhovývtlje obohacovat centrunr,u něhoŽ předpokládánrevysokou prof.esionalitutvťrr"cťt
a
jinépodmínkypro rozvoj ,'vysoké..iiteratury.Tuto tenderrcijsrne u ni|rsnrohli sledovat v prole.
tářsképoezii, zvIáštěve stylu poetickéhonaivisnruJarosiavaSeit.erta'expresis verbis v progra'
nrovýchstatíchranéhoDevětsilu, u poetistůpak měl obratk literárníperil.eriipříino program'ový
charakter.
Literárnítvorba naivistůpravděpociobněnedosáhnenikdy takovépozornosti odborníkťr
či
veřejnosti.1ako
tvorba výtvarná.To můžebýt dáno samotnoupovahou materiálu,kterýn.r.jepro
malířebarvaa pro básníkaslor,o.Pro uměnívšakneníspecifický sám nrateriálajednotlivézna.
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je ve výtvarnémumě.
mezimezi materiálenra znakem ve výtvarnéminzitnímumění.Předevšírn
níi přes Široké
spektrum různýchpřístupůje<lnotlivýchnaivníchmalířů(<tělíse zpravidla na
venkovské
romantickéidyIiky' malířehistrlrií,
naivnítradicionaiisty,lidovémistry skutečnosti,
výrazovýchvidin a absolutnílantasty)'oslabenadokumentárnízávaznosÍunrěleckého
znaku,
kterír1e
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clocelku dílaa^!eho
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těchtoŽádoucíchvlastntlstí
uměleckýchcěl profesionálních
a uměleckyškolenýchtvůrců.
D<l.
pLovodnýtext k výtvarnénrudílu spolu s důrazenrna popisnosta epičnost,soustředěnína konkr.étní
detail sloužík zajištěníjecliného'tj. aut<rremzamýšlenéhovýznarnu, k absolutizaci
dokurnentární
Íirnkcedíla;semioiogickájednotka označující
se zde podřizu.;esemiolclgickéjerl(není
notceoznačované.
v
však
pravidiem)a jejich jednotlivá díla
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to
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velkého
osanroceně.
o rukopisybez
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Častojde
dosahu.Tito autoři se
nevyrovnávají
kiacinčči záporně s přecichírzející
nclrmtlu,nenavazujína Íradice.Neexistuje tu
vlastně
vývo.|stylu.kterýje důleŽitýmpřechodenrtvarovévýsÍavbyve výslednouvýznanrtlvtlu
strukturu
ciíia.Míra významu urněleckéhodílapřitonr roste s mírtluinov'ace,te<ly.,nerrspořádanosti..Znakové
struktury.Na rozdí|od většinyprodukcepopulárníliteraturyrnůŽe
ovšenrinzitní
ji oceňL4ízvliíštěprclje3íimpresivnost,beztvorbajistéinovacepřinášet.K-t.itikové
ii s1lisovatelé
.Io
plostřednost,
proč
emtlcionálnost,jednocluchostvýrazoVýchprostředků. je jeden z clůvodů,
másmyslse inzitenl podrobněji zabývaÍ.

PsvchrlIogií
tvorby ittzitrtíchunlč|cii,ale trké |idí rluŠevněpostižeuých(schizofrcnikli lj.) - coŽ rlerripří1lacli\íarie
-. se vč'nrlvaI
Praha |975.
Korlrlvské
Ivrl PonrlěIir.ekv knizc Fantasknítrmční.
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HALINfi. PAWLOVSKA
fi.NEB KDO CHYTA V ZITE

itul je<lnohoZ nejpopuliírnějších
americkýchpoválečnýchrománůKdo chytá v žitějsem
využila v náuvu svéhodiskusního příspevku toliko pro asociačníefekt, nikoliv snad proto,
Že byclr chtěla hledat paralely a srovnávání s prózarrri Haliny Paw|owské. Bylo by to jistě násilné,
shodaje snadjen ve faktu, žei autorčinyprózy se v jistémsmyslu stávajíbestsellery,jako se jím
stal Salingerůvromán v 50. letech v Americe hned po svémvydríní.
Prózy H. Pawlowské vycházeji ve vysokémniíkladu- první vydání novely Díky za každénové
ráno ( l994) dosáhlo v nakladate|ství
Motto, v němŽPawlowská výhradně vydává, nákladu 15 tisíc
výtisků,u dalšíchknih se užpočetvýtiskůneuvádí.Takérychlý sled, v němžautorčinadílapřichá.
zeji na svět,je typický pro bestsellerovéspisovatele.Během pěti let, od r. l993 do dneška,vydalo
nakladatelstvíMottcl sedm knih autorky,na jejížpopularitěmajínemalýpodílmasmédia_ film' te|evize a časopisStory' jehožje Pawlowská šéfiedaktorkou
a mnohdy i přednípřispěvatelkou.
Jejíteleviznípořad V žitě( později přeměněnna Žito), putujícíze ,'státnítelevize..do soukromé
stanicePremiéra,inspiroval se názvem zmíněného
užSalingerovarománu (spíšeby všakpřiléhala
podoba Koho chytá v žitěHalina Pawlowská)' JestližeSalingerůvhrdina Holden ,,se vzddvó svéfu.l
.snubýt tím,kdo zachraňuje děti, běhajícív žitném
poli, před pádem ze strméhoútesu,,.
' v symbolickérovině je tímzobrazeno marnéúsilío záchranu vnitřní čistotya nevinnosti člověka,pak našeautorka se pokoušídojakési pseudonoblesníroviny povznéstznáméčeskéúsloví:Žiií sijako prase
v žjtě.
V tomto pověstnémžitěblahobytuodchytává politiky, herce,umělce a jiné celebrity,a to převážně pÍi konzumaci vybranýclr kulinďských specialit. Činítak lehce, vtipně a jakoby ironicky,
přitom však se značnýmza|ibením a zejménase stylistickou a verbální mazaností,která se stává
módou a prosakuje do moderátorskéhoslovníku vůbec'
Nepovšimnout si tétoaktivity H. Pawlowské by bylo hrubým opomenutímzdroje, odkud pramení její značnápopularita - masmédiaurčujívývoj dobového vkusu a stylu i čtenářskéobliby.
Knihy Haliny Pawlowské patří k nevydávanějším,nejkupovanějšíma také nejvyhledávanějším
v knihovnách. Nabízejíčtenípro zábavu a odpočinekpro ty, co chtějírelaxovat. Nemalé nríklady
rychle mizí z knihkupectví - např. prvotina ZouÍa|éženydělají zoufalé činy z r. 1993 byla vyprodána do 14 dnů- přitom vyšla v niíkladu deset tisíc výtisků a se sedmitisícovým dotiskem, druhé
vydání vyšlo po dvou letech v r. 1995.
Nejúspěšnější
knihou Haliny Pawlowskéa z hlediska uměleckéhodnoty nejlepšíse stala novela Díky zakaždé nové ráno (1994, druhé vydáni 1996, zfilmována režiséremMilanem Šteindlerem, film získal čtyři Českélvy, na filmovém festivalu v Moskvě StříbrnéhoGeorgije, v r. 1995
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byl nominován na Oscara).Ustřednípostavouotce,ukajinskéhoběžence,kte4ýzakotvil po prvnísvětovéválce v Praze, ziska|a novela silný autobiografický akcent, neboévypravěčkaa hrdin'
ka se v tomto detailu a dalšíchrysech i přibézichZtoÍožňuje
s autorčinýmosudem.
Autorce se stala hlavní inspiracíjejí vlastní rodina, přátelé, známí, jakoži pracovní zážitky,
muži,kteří hrdinku obklopují.O vztazich k nim píšePawlowská rádoby otevřeně,poněkud vychloubačně,
ale i se schopnostísama sebeprávě přes milostnévzplanutíironizovat.
Inspiraci vlastním mikrosvětem, kde prim hraje autorova rodina' která se stává předmětem
úvahi ohniskem humoru a prizmatem vztahu ke světu, najdemeu zahraničníchar'rtorů,
přede'ršínr
u ArneričanaRoberta Fulghuma a izraelsk.ého
proza'ikaa dramatikaEphraima Kishona'
oba u nás právě v poslednímdesetiletívycházeji v řadě překladů.Jejíchknihy se vyznačujídlouhými a nápaditými tituly (Fu|ghum:Všechno'co opravdupotřebujiznát' jsem se naučilv matet'skéškolce;UŽ hořela,kdyŽjsem si do nílehal. Kishon..Povídkyo rodině anebJedenza všechny,
všichnizajednoho) a patřík Žánrufejetonučisloupku,zachycujícíhodrobný všednípříběh,úva.
hu, zamyšlení,postřeh"
Pawiowská všakza svévzory prohlašujeK.Amise, Betty Mac Donaldoyou, Geralda Dur.
re|a,jako qni užívái ona ich.frlrmy..Domnívámse však,Že ve svých zdďilejšíchkníŽkáchÍejetonů(např.Pročjsemseneoběsi|a,
1994,Atzešílí|áskou,
1995)navazujeprávěnaFulghumaa
Kishona' Volí obdobnou poetiku tituiů'žánrdrobnéhofejetonuči úvahy,předevšímvšak onen
mikrosvět'který glosuje a tímchce obsáhnouÍobecně platnézákonitosti ,,velkého..
světa.
Na rozdíl od oboujmenovaných autorůjívšakchybí filozofická hloubka, myšlenkovýpodtext,postup od drobných všedníchpříběhůk podstatělidskosti, lásky (nejen sexuální),štěstía
humanity'Pokoru, se kterou Fulghum a Kishon vyslovujísvázávažná sdělení,nahrazujeu Pawklwskédo značné
míry sebeláskaa suverénnost
úspěšné,
lečbulvárnínoviniířky.
První dvě knihy autorčiny(Zoufalé ženy děIají zoufa|éčiny, 1993, Díky za každénové
ráno, l994) byly novely s volně komponovanými kapitolami na principu asociace,v podstatě
příběhyudrŽujícíchronologii ve vývoji záp|etky'Prvni z novel, původněfilmová povídkao čer.
stvěrozvedenéčtyřicátnici,která hledá pÍ}rtnera,
nesetypickéznaky scéniíře:
psychologiepoStav
jejen obrysově naznačena,
důrazse klade na exotiku prostředí(hrdinkasi vyjede na safari do Afriky),náznakovýpopis,důraznaakci.Převažujescenáristkanad prozaičkou'ostatněPawlowská
vzděláníma původnímpovolánímscená.istkabyla, napsalascénářek fi|můmEvo,vdej se, Můj
hříšnýmuž,Vraése do hrobu aj. Nyní má na svémkontě sedmknih, z nich pět tvoří svody fejetonůa sloupkťr,
kterévycházejívětšinclunejdřívev novinách a časopisech,nejčastějive Story.
JestližejsmeusvazkůPročjsemseneoběsila
(1994)aAézešílí|áskou(1995)konstatovali
z,jevnou
příbuznosts Fulghumem a Kishonem, v trojici Íejetonových,,svodek..Hrošinep|áčou
(199ó),Jak být šéastný(l996), Charakter mlčela mluvilo tě|o(|997) se Pawlowská od svých
vzdáI1la aŽ do podoby skutečnéhobulviíru. ZpÍiběIttl odpozorovanýchze všedního
souputníkťr
životase sice pokoušívytěžitsdělěníobecnější
povahy, většinouvšakužna myšlenkověshrnují
cípointurezignujea nahrazujeji bezradnýmia nefunkčními
povzdechy typu: Jo, je to tak, apod.
Některápost scriptajsou všakodvázanější
povahy.Jeden z fejetonůsouboruCharakter mlčela
mluvi|otělo končívětou: ,,Tak! A teďsi to pro mě za mě můžeš
dělat i s orangutanem...Fejeton
nesenáZevVelmi speciálnÍmi|ostný dopis z lázeňskéhoměstečka.Tím se vysvětluje,jakéto
nríadresátprovozoVats opicí.

Srov' Pro čtenáře'známé a kritik1,.In H' Pawlowská: Pr.očjsemse neoběsila,Praha 1994, s' óó.
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I příznivci a propagátoři díla Haliny Pawlowské utrousíobčaskritický postřeh. Např. Marie
Krausová v rozhovoru s autorkou pro časopisCosmopolitan konstatuje: ,,..její knižnípsaní, aby
pokročilo k velkéliteraruře, by žádalo většítrpěIivost,preciz,nost,aby se dobré,ba ýtečné,ale pře.
cejen a pouze naskicovanéruÍpadyobléklydo skutečněliterórního šatu.Na její Nzrbě je přitažlivé,
žedokáže oslovit obyčejnélidi' Že ona nahlas vysloví,co se stydímebyťjen šeptatsarni sobě pod
peřinou,,..
Jan Kašpar, odpovědný redaktor knížkyHroši nepláčou ( l996)' se na zá|oŽceuchýlil k nadnesenéreklamě: ,,Halina Pawlowská umíbýt svobodná (přestoževdanó) a neskryvat, žemužemiluje a potřebuje (včetnětoho svého).Dovede o tom vyprávět se stejnou chutí,s jakou jí jehněčí.
Literdty prudí svým obchodním úspěchem,sufražetlq (pro kteréje mužptluhým synonymem blbství)takéneřvou roz,koší,
ale ženyji mají ródy. Dává jim naději, A někteří mužitaké.Neurážíje ct
nekastruje, Mně je na ní milé,žemá ráda Isaaka Babela a že umí,jako málokdo, tragikomickou
grotesku."
Tento všehochuéovýreklamní slogan, bagatelizujícívýhrady literiírníkritiky vůčitvorbě Haliny Pawlowskéa vysvětlujícije závisti projejí finančníúspěchy,působíjakclzjednodušující
provokace, kterou snad není nutno Se zabývat. Literiírní recenze právem upozorňují na povrchnost
autorčinýchknih, na snahu po líbivostii na stylistickounedbalost.To,ženěkdo má rád IsaakaBabela ještěneznamená,žedovede psátjako Babe|.Zá|ožkato takto přímo netvrdí,ale vynášíPaw.
lowskou na vrchol současnétragikomické grotesky, kterou právě Babel mistrně pěstoval. 1.o
svědčío nedostatkuvkusu a žánrovéhopovědomíredaktoraJana Kašpara.Avšak i jeho soud je
ji majírddy.,).Tím Pawlowskou zďazuje do luhů
dvojznačnýv odkazu na oblibu u publika (,,ženy
jejíž
jsme
a hájůženskéliteratury,na
pokleslost
zvyk|i, i kdyŽ i v tétooblastijsou výjimky: přesto
je termínŽenskáliteraturachápán pejorativně'
Jednoznačněke svým čtenrířkrím
obrací se Pawlowská v knížceJak být šthstný s podtitulem
Dvanáct nemorá|ních rad (199ó). Ty jsou obsaŽenyv závěrečné
kapitole a majítoto zaměření:
Jak získatpeníze,Iakziskat partneraajak si ho udržet,Jak partneraopustit' Jak být ideálním šéfem,
Jak být ideálnímpodřízenýmapod.
Narozdíl od svých četnýchpředchůdkyň převážněamericképrovenience balancuje Pawlowská dovedně rÍLeziÝáŽnýíL7
a recesnímtónem, aiibisticky uhýbá do poloh humoru,který zachraňuje
textoplývajícíbanalitamia naivnostmi.V podstatěvšakjdeo pouhouhru na parodii, vedenous vyzývavou a místyi zábavnou koketení.Podání všaksklouzává po povrchujevů a takzvaných věčných pravd.
V citovanémuŽ ittterviewupro časopisCosmopolitan (l995) vyvracíPawlowská nepřílišpřesvědčivě názory o zjevnéautobiografičnostisvétvorby: ,,Rozhořčujemě ale, kdyžsi všichni myslí,
jsou přesvědčeni,ževytrubuji 'skutečná
žečtoujakýsi můjpře'sný deníček,hledají skutečndjména,
,fakta o svých noluÍclt,mocnénizadku a velkých prsou. LÍéhrdinky byly buclaté.S títnužje ale konec! Začínámérupodvyživeých a krátkozralcých.,.Jak patrno, smysl pro vtip nelze autorce upřít.
Závěrem bych chtěla vyjádřit svůj dojem z četbyjejích sedmera knih: čístje s časovým
odstupem,jednotlivě, je možné,místy jistě pobaví.Ale konzumovat je v jedncrmzátahu' jako
celek, je vysilujícíztráta času.A druhý neradostnýpostřeh:úroveňknihje sestupná'nejlepšíjsou
nesporněranépráce Haliny Pawlowské.

M. Krausová. CosmopoIitan,duben l995, s. |34_l37 a l49
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{.}mluvte hned v úvodumalou jak doufám oprávněnou okliku; Myslírn, že zjevným
v
je
(popř.
poezie vůprclblémem literárněkr.itická
literárněhistorická)reflexe tzv. zpívané
pomezí
populárních
konzumních
literrírních
bec.Mnohdy tyto texty stojína
Žánrúa,,vysoké..
kultury.Zejména v souvislosti s písňovoutvorbouJiřího Suchéhou nás kdysi z-nělpojem apli.
kovanáptlezie'kterýse snažilpostihnoutžánrováspecifika'Nejde mi všakpro tutochvíiio vyjistéje, Že ttovověkýmminnesángrům
mezovánípojrnťr
a deÍinovánímetodologickýchnástrojů:
se obvykle v literárníchpříručkách dostává pozice jakéhosipřílepku k (p<lchopitelně)
daleko
paralelníkniŽnía časopiseckétvorbě.Předevšírnz hlediska receptiVníobšírněji
intetpretované
ho (přesněji z hlediska dobovérecepce)je všaktakovýtointerpretační
m<ldelsilně asymetrický:
jsrne nevzali na vědclmíÍ.atálnía z-řejněnevratnouzměnu paradigmatu.Proces audializa<iosu<l
ce a vizualizacejistě nenípotvrzenín apokalyptickýcha nikdy nenaplnčných,jistojistých..vizí
(kniŽního,,,krásného..)
zárrikutištěného
slova, aie vceiku banálníkonstatací.Že aťse nám to líbí,
dosahunení(a nebude)to, co bývala.Při.
činelíbí,
psaná literaturaz h|ediskašířesptllečenského
trochuobézníBumbrlíčekačastobrutálníotesánek'který
byljí prostěelektronickýbratříček.
vlastněneučinilnic jiného než'to,že
na,jinak..mediáiněZprostředkované
írrtlvnivrátil literatu.
ru do jejího elementárníhokomtrnikačního
praclávna fuce to face (autor=intelpret- posluc i u i = p t ) i c n c i á i ni ní i e r p r e i )I.v í ů Ž e s e n á r n t t l j a k o m i l c ů n r k n i h n e i í b i t , m ť rsžeesm
n aež i t p r o t i
tomubojovat,ale to je tak jediné,řečeno s Cinumanenr. co se proti tomu diídělat. Jiný klasik
pravil by: Marnévolání! Pořád si nevímes ',literaturou..(zbaběle pouŽíválnuvozovky) v elek.
tronický'chmédiíchrady. Nejsme totižschopni kvůli nadprodukci v úplnostisledovat uŽ ani
psanýchtextů,ztrácírneorientacia uiehčrrjeme
si situacitím,Že masová a elektronickti
''svůj..díl
jako celek za cosi obskurního,banálního,odvozeného,etc., etc. (To' že
médiaprohlašujerne
mámev devětadevadesátiprocentechpřípadťr
naprostou pravdu nás nikterak nezbavujepovinr\l..í ^^ái',.á žo., n'.o.Áha.|^''4 ;.*.
n n c t ih l p r | : r l.l n
( ' ii lcu.i Ir inr n .it-v,ul /' ri .r !Á \r .
Pnurrurrv

^ ^- ' í k l a c č c l o | r o v e i o z š í ř e -

nosti a vývojové reprezentativnostiochotni interpretovat a do výkladů zařazovat clíla s
prokazatelněnu|ovou (činule se blížící)
hodnotou(mám na mysli třeba schematickó kultovní
básnickévariace z počátkupadesátých let). zatímcotexty šířenéaudiovizuálními prrlstředky
obvykleprojistotu a pohodlíani analyzovatnezačneme.?
Je opravdu většíliterárníudálostí_ a
_
teďjduv úvaháchve stopách Capkova Marsya třísetkusový náklad básnickésbírky'nebo pís.
(Slyším nánitku, Že mnoŽstvísynchronníchadreničkářovo
turnépro desetitisíceposluchačťt.7
sátůje irelevantni, Že potenciální budoucí komunikace můŽe vše změnit - neprťtkazné
zubu časuvšak přenechánrjinýrn')
spekulace
o hodnotáchnepodléhajících
poslední
projekt Divné sto|etí (.iedatován rokenr l99ó)
doposud
Nohavica
svťrj
Jaromír
doprovotlil
bezntáladvacetistránkovoubroŽurkous texty' Přivedl tak na svět sui generis básnick o us b í r k u , k t e r á j i s t ě v y š l a n a p o m ě r y s o u č a s n é č e s k é pvoíeczcineevŽe s l u š n é r r r n á k l a d u . T a t o
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skutečnostSe mi stala vítaným alibi pro to, abych se věnoval výlučněverbrílnístránce tohoto Nohavicova díla a abych ponechal stranouhudební složku,byétuším,žetaknelze učinitzcela beztrestně: obojí, slova i hudba,jsou totižbezpochyby integrální součástíDivného století. Bohužel se tak
zátoveí zbavuji možnosti demonstrovat na ,,pluralitním..hudebním aranžmá skladeb jistou /colrížovitost.Pudí to k přívlastku postmďerní, ale pojmenovat dnes tímtopojmem znamená neříci málem nic' Misto kolóžoviý chtě|o by se moŽná navic uŽit pojmu eklekticbý' a|e _ pominu.li sám
takt, žeoznačitslovem znamená podsouvat soud a priori _ zdáse mi, žerozvolnění normy na ose
originiílní- přejatéje natolik velké, žeopírat se o tuto kategorii na konci divného stoletíby bylo
poněkud - divné.
Jistéje' že interpret písně si můžedovolit povrchnější a ploššíkonstrukci básnického obrazu
nežten, kdo píšeprimrírněpro čtenáře.Dokonce nejen to: přímo se očekává,že text písněbude mít
snadno přístupnýprvní plán. Smutnou a nejhoršívariantouje situace,kdy text poskytuje pouze
tentoplán a nenabízížádnédalšíinterpretační
moŽnosti. v tomto smyslujsou vlastněvšechnynad.
průměrnétexty tohoto žánru výslednicí autorskéstrategie ,'domu o mnoha patrech..' Mluvím.li o
těchto patrech, do nichž se stoupá po schodech interpretačnívůle,intelektu, intuice, vzdě|ání, atp.,
pak se do uvažovánívelmi intenzivněpromítáproblematika (postmoderního)
splýváníŽánrů.Nevim, zda při výkladech dostatečnězdůrazňujemefakt' Že ona pomyslná mernbrána mezi ,,vyso.
kým.. a ''nízkým..(populárním)je propustná v obou směrech, že tedy nejen třeba Hrabal, Kundera,
Príral,Viewegh či Wernisch (každýpo svém)tyjíz pokleslých narativníchi jiných schémat,ale Že
se zároveň populrírnížr{nrykultivují segmenty ,'vysokého..umění.
Je obecně známo, žeoba subsystémy, ,,populiírní..i,,vysoké..umění,
vytvářeji vlastníparalelní oběhy, zároveílvšakexistuje
zřetelný průnik, ve kterém docházi k výměně formálních i ideových struktur.
Strategieintegrace,,vysokých..
podnětůdo populrírujsou přirozeně různé:
od neorganické,primitivní ostenze, epigonskéhozdobenípo funkčnía rďinované začleněnído textu. Tentojev je
vlastněv jistémsmyslu výrazemprocesu, kteý ve svých úvaháchJausspojmenovávájako univerzalitu syŽetů:žÁnrovýsystémse sice postupně proměňuje, dynamicky se střídajíjeho centrální a
perifernísložky, alejednotlivé funkce dobových ekvivďentů toho čionoho Žánru zůstávají zachovány. Banálně řečeno:třebaŽe žánry zanikají,mají své nástupce přínejmenšírnz hlediska funkčni
ho.Vdobětakto dynamickézměnymediálníhoparadigmatujetedytřebamítse
zvláštěnapozoru.
Nepopsatelná masa slov nutík selekci a přivádí tedy na tenšíneŽ tenoučkýled obvykle subjektivních hodnotových kritérií.Pokud mluvím o hodnotě, pak nutně dospívrímk dalšísoudobéklíčové polaritě umělecké dílo - kýč. Nohavicovy texty jsou modelové svou ambivalencí k této
podvojnosti a snad i tím demonstrujísvézvláštnípostavenív nevyhraněnéšedézóně, v onom průniku mezi,,populiírním..a,,vysokým...Je až s podivem, jak se při bližšímniíhledutexty Nohavicova alba poltí: ty, kteréjsou - jsouce zavěšeny do historického bezčasía nemajíce ukotvení
geogrďické _ věrny zásadám populárních barvotisků,se při bližšímpohledu téměř bezezbytku
destruujína souběŽnésériemnohdy banálních, prvopliínovýchklišé.Naproti tomu dílka historizu.
jicí a geograficky určitější,zejménata, která se sytí z detailní znďosti Nohavicova domovského
Těšínska,nesou nadále silný náboj autentickévýpovědi o zdejšímtradičněmultikulturálním prostředí a tzv. malém člověku v tomto prostředí a v dějinách vůbec.(Vím, že Nohavicovi Kivdím,
kdyŽ označujijeho písničkyo lásce za barvotisk,protoŽevšechnojejinak, připočteme.lik textům
jeho interpretačnínasazení,ale co naplat _ slíbil jsem jen čístz doprovodnébrožury.)Při četbě
Nohavicových textůsi tedy nelze nepovšimnout,že zejménav onéuniverza|izující,ahistorickélinii (hlavně dílka s milostnou tematikou) si písničkrířčastodovolí zcela nepokytou a přímočarou
preferenci prvního plánu; sahá po klišétakových kalibrů,Že psanou poezii by podobné prostředky
možnádeklasovaly na hodnotově zcela nepřijatelnou úroveň.Je paradoxní,když se tato kýčovitá a
prvoplánová (lečstále dokonale funkční)veteš,kteráje zřejmě úlitbou povrchnějšímumasovému
adresátu, ocitá v konfiguraci s bohatě strukturovanou a poměrně komplikovanou symbolikou ji-
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ných textů.Je častootázkou individuálníhovkusu, zda některýmpísnímpřisoudímepunc primitivismu, nebo jim pÍíznatbalancovánína hraně archetypální,elementarizující
prostoty:
Na seně stóbla nás píchala
Oblaka zrychleně dýchala
Rozpálen sladkými přísliby
oči zavřel jsem abych tě políbil
(b. Stodoly)
A nebo Z protějšístránky:
( . .).
máš víčkaod luny
na svých bedrechcítímtíhu
celéhopohanskéhonebe
se svými bohy a Peruny
(b. Planu).
je interpretaceintertextuálníchvztahův Nohavico.
Dalšímpodstatnýmohniskem problémů
vých textech.Přímé i nepříméodkazy ajejich spektrumzase naznačujíjehoširokérozkročení
pro čtoucíhopříjemmezizpívaným populiírema tím,co tvoří standardní výbavu poetůpíšících
ce. odkazy častobudujínejednoznačné,
relativněkomplikovanéa v kontextu populárníhoŽánru nebývalekonotačněnasycenéokuhy. Zahájím-|iintertextuálníčtenív rovině nejobecnější,
příklady uŽitíarchetypálníchprefabrikátůs axiologicky relativněpevsnadno rloklŽínrpočetné
nou a vcelku obecně přijímanou významovou strukturou.Pro ilustraci můžeposlouŽithodnotová opozice Í.enoménu
vesnice (vesnicejako hodnotovýelement) a dějinnéválečnéapokalypsy
ve skladbě Dance makabre:
Šestmilionů srdcívyletělo komínem
svoje malélži si lráskodnes prominem
budeme tančits venkovany
na návsi vesnice
budeme se smát
Mrím tě rád
posunu-li se o jedinou strot-udále, abych doložil dalšíbohatěZastoupenourovinu příStačí,
mých intertextuálníchvazeb, totiževokaci mýtu v uŽšímsmyslu slova:
Láskaje nenávista nenávistje láska
jedeme na veselku kočíbičempráská
v červené
sametovéhalence
podobášse Evě
i Marii
Dneska mě zabijí.
Početnězastoupenáa motivicky návrativárovina archetypálníchkonstantse přirozeně a při
značnězavršuje motivy ohně a vody:
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Ještěhoří oheň a praská dřevo
ale užje časjítspát
tamhle za kopcem je Sarajevo

vrstevnato
lita osudov

tam buclemese zitra ráno brát
F.arář v kostele nás sváže navěky
věnec tamaryškupak hodí do řeky
voda popluje zpátky do moře
my dva tady dole a nebe nahoře.
(b. Sarajevo).
Připonrínkclunezitextovýclr vazev na různýchúrovníchse dostávám v danémkontextuk velnri významnémuokruhu problémů,obrouŽitelných pojmy epické,příběh' ale možnájinak a přes.
něji takéhistorie, historicita. Mýtické je tot1žv těchto textech pochopitelně obsaŽenonikoli pouze
v odkazech na klasické a konotačněotevřenéa produktivní segmenty mytologie, ale v Širším
snryslu toho slova je mýtus utvářen příběhy samotnými.Jakéjsou tyto Nohavicovy nové mýty?
Předevšímrnajíintenzivníexistenciálnírozměr v souladu s nápovědnýmemblémemdivnéhostoletí(na konci století),vytknutým,řečenomatematickouterminologií,před závorku. Že příběhhra.
.;ev Nohavicových textechjednu z klíčovýchro|ílzeukázat snadnopodobnějako skutečnost,že
příběhovostje jednou z možnostízpřístupnění
textu širšímu
publiku' Zdáse, Že interpretační
moŽnostíby niohla být takékompar.acestrukturníchanalogií mezi Nohavicovými profánními příběhy
a rnýtickým'sémantickyukotvenýmkánonem. Například text Potulní kejklíři vlastněneníničím
jiným neŽ jakýmsi mýtickým eposem vyuŽívajícím
pretabrikátůz kulturní tradice:
Potulníkejklíři
jdou zasněženouplání
v obitémtalíři
vďí vítrke snídani
s cvičenouopičkouna rameni
žiVotemrnalinko unaveni
potulníkejklířijdou bílouplání
V kovárně na kaji vsi

Celý te
dobnějakc
torickou rr
naděje. Pc
nosti (kter
Do něhoz.
poslednípí
ké výrazné
burg, kter
Í1age1an
pro Nohar
stále vrace
se zákeřno
velkým dě
ho temné
Divnéhos
lidskétouL
ním romar

všechensníhužstál
dobrý kovář odŽenepsy
a pozveje dál
Sláma je postelíi peřinou
a onijeden k druhémuse přivinou
a zítra na návsi začín:Á
candrbál
Na splývání,'mý'tického.,a
historického(fiktivníhotradičníhokonstruktuazrcad|enireálných
dějin)'coŽjejednouzcharakteristikNohavicovaDivnéhostoletíazdáse,žeje totosplývánído.
konce významnýmprvkem utviířejícím
kompozici celéhoprojektu.,by bylo moŽnédále dokládat
vztah odkazů k tradici s tradicísamotnou,tedy zejménaÍo'zdatyto odkazy stagnují,nebo zda se
proměňujíve srovnání s předlohtlua(lzem. Pouťlyrickéhosubjektudějinamije zároveňfascinující a překvapivou demonstracídějinných nahodilostía potbuchlostí,kteých jedinec ze své perspektivy prostě nedohlédne.KondicionáI ve skladbě Těšínská otevírá velký prostor pro

Zcela
pracovně t
vrátit dál d
druhý hlas
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VrstevnatouvýZnamovotlhru - tragicky křehkéje štěstí
člověka,mohutnápotencialita a var.iabi.
lita osudovýchmoŽností:
Večerby zněla od Mojzese
melodie r]ávnověká
bylo by lóto tisícdevět set deset
za domem by tekla řeka
vidímtojako dnes šéastnóho
sebe
Ženu a děti a těšínské
nebe
člověknikdy neví
1eštěže
co ho čeká
Celý tentotextje Vlatnězaloženna hře, při kteréstydne krev v žilách(neboénatornjsme podobnějako hrdinapříběhu'ne.li hťrř);
naděje,,malého..iidského
Životajsou konfrontoványs his.
torickou realitou a výsledkem je strašlivá dezt|uze,ale kdesi hluboko v jejím stínu (snad) i
nadě1e.Posun lyrickéhosubjektuv časedo minulostije příieŽitostí
k implíkaciponlrrébudotrc.
nosti (kteroutentokrátvýjirnečněznáme),pevnýnrpojítkemzťrstávápouze geografickýprostor.
Do něho zakotvujeNohavicovy texty i míseníjazyků(částprvní strofýse zpívá polsky. ale třeba
poslední
píseňalbatakézvláštní
směsíspisovnémluvy a dialektu).Pro řadu textůje charakterickévýraznépnutímezi Východem aZápa,Jem: žrjína švukultur (viz rrrj.třeba skla<lbuPetěrburg, kteráje metaÍbrotr
ruskévariantyvšeslovanského
potáceníse od spasitelskýchvizí po
f1agelantstí;.
Nohavicovoobcovánís dějinamipřipomínáz'námýJoyceůvvýrokzodyssea; také
prtl Ntlhavicujsou<tějinynočnírnůrou,
ze kterése snaŽíprobudit,alejejich hrťrzné
nrož-nosti
se
stálevracejídojehobdělého
snění.Intenzitasub.;ektivníhoproŽitkujebezustání
konÍiontována
se zírkeřntlu
a bezbřehounepřeclvídateiností
budoucího:i slovo stoletípřece patřívíce
,,velkého..
velkýrrrdějinámneŽhorizontujediného
Životaa přívlastekdivný jakoby implikoval i cclsiz onopocitu Dubliňanova.V tomtokontextumůŽemečísti kondicionálv úvcldním
ho temného
textu
Divnéhosto|etí,ve variaci na VysockétropojmenovanéDivocí koně. Jde o vyjádřenípraclár,né
lidskétouhypo vyvázaníse ze společenských
norem(a tedyi o.,ťlnik
z dějin..),touhypo ÍazanÍnírrrromantickéntgestu snlývajícímvšechnynepravosti sVěta:
Chtěl bych jak rJivokýkůňbčŽctběŽet
nemysletna návrat
s kclňskýmihand|ířivyrazit dveř.e
to bych rád.
Zcela spectfickouroli hra-ieNohavicůvplebeiskýdia|og s Bohem,cosi, čemuby se moŽná
ptacovnědalo říkat intimizacea sekularizacebožského
subjektu.To bychom se všakmuseli
vrátittjáldo minulosti:přincjnrenším
do doby, kdy bláznivéMarkétěz těšínského
nádraŽízpívaI
druhýhlas a Darmoděj krirčelve stopách Kainarova La,zara.
V samérrl
závěru v textu AŽ to se nrnu sekne ostatněstavípo tom Markétině dalšívelký ponník..ma1érnu..
ilsttdua takétady ie oslovení Boha v santémcentru:
.Iavim Že BoŽe nejsi
a|e kdybys třeba byl tak
hrlď mě na cimru
kde leŽi stary Lojza Miltag
s Lojzu chodili jsrne do Orlowe
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tak už doklepem to spolu
ažto se mnu sekne...
Stopovéa dílčímapovánímnoha podnětů,kterými Nohavicovo Divné stoletíoslovuje čtenáře
(a především,dozajista posluchače)musíbýt navícpodnětemk obecnějšiúvaze:Zdá se,žemísto
neplodnéhoštkanížese nečte,akdyž, tak obrrízkovéžurná|yo princezně Dianě, popřípadě brožury o dani zpřidané hodnoty, musí se raději uvažovato tom, jak dále integrovat slova z elektronických médií více do našeho přemýšlení. Přinejmenším je pro začátek vzit na vědomí.
Povšimneme-lisi, Že v těchto médiích,,teče..
možnási tato masová médiapotaké ,,literatura..,
všinrnou,ženejen život,ale takéliteraturajeijinde' apřestanoustále dokola vyžiratsamasebe až
na kost.
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p odíváme-li se na nabídkusešitovýchronránůna českémtrhu, nemůženám neuniknout
. převaha
německéprodukce nad produkcídomácí či anglosaskou(ostatněnejen u nás).
Proto kdo se chce zabývattoutooblastíparaliteraturyv našemprostředí,měl by hlavnípozornost
věnovatprávě německéprodukci. U nás sešitové
romány vydávajípředevšímdvě nakladatelství:
pražské
nakladatelstvi|vo Že|ezný (IŽ) a brněnskénakladatelstvíMoBa' Vědom si velkéhorozsahutétoprodukce,rozhodljsem se omezit tentovýklad pouze na oblast literaturydobrodružné,
vynechávám tedy celou velkou oblast milostnýchrománů.RovněŽ mi nejde o dokonalézmapováníveškeréprodukce, nýbržjen o základnínástin.
Sešitovéromány jsou v německy mluvícíchzemíchvelice oblíbenýmčtením,
protoje i mnoho nakladatelství,
kterésejejich produkci věnujíve většímčimenšímrozsahu,na většímčimenšímgeografickém prostoru. Zminim alespoň jména těch největších,které šířísvé výrobky po
celémgermanofonnímprostoru, i za jeho hranicemi. Jsou to zejménaBastei Verlag v bergisch
Gladbachu u Kolína, Martin Kelter Verlag v Hamburku, Erich Pabel Verlag v Rastattu, respektive Zauberkreis Verlag ve stejnémměstě. Veškerá tato nakladatelstvíse zabývajívydáváním celéhospektradobrodružné
produkce:westernů,
sešitové
krimi, horroru,sci-fi. Celá tatoškálataky
proniká do česképřekladovéprodukce'
Sešitové
romány |ze rozděIitna tři základnítypy: uzavřenýromán, cyklus s jednímhrdinou a
seriál:
1. Krátký uzavřený román, kaŽdý se svým vlasÍnímsvětem,zalidněným vlastnímihrdiny,
jejichŽ příběhy se v rámci románu završujízpravidla happyendema neslibujídalšívzrušující
pokračování.Je to forma typická předevšímpro western,črástečně
i pro horror _ zejménahorror
pro Ženy,strašidelné
romance z edičníchřat]Žnnav ohrožení(IŽ), Sylvia Romantic (MoBa) - a
pak
pro
krimi. U westernůtohoto typu na sebe většípozorrrostneŽ hrdina, který se
sci-fi, nejméně
nrěníod románu k románu, upoutává autor, takŽe po jistém časenakladatelství můžeza|ožit
úspěšnou
kniŽnici zaloŽenouna jménějedinéhoautora.Takto proslulým autoremje v Německu
např.G.F. Unger,jemuŽ v nakl. Bastei vycházejíuždvě řady. Brněnská MoBa na knihách tohoto
veškerousvoji westernovouprodukci,jak sešitovou,tak paperbackovou.
autorazaloŽila úspěšně
IŽ oproti tomu vydává celou řadu stejně zaměřených autorů,znichŽněkteří si užrovněž v Kelterově nakladatelstvívysloužili vlastníkniŽnici (např. G.F. Barner a G.F. Waco).
2. Cyklus spojený jednínr hlavním hrdinou. Je typický předevšfurr
pro kriminální žánr,kde
obsahjednotlivých románůtvoříjednotlivépříběhyoblíbenéhodetektiva.V Německu je takovým nejoblíbenějším
hrdinou tohotožánruJeny Cotton, newyorskýagentFBI,jehož dalšía dalšípříběhybez přestáníchrlí nakladatelstvíBastei uŽ od padesátýchlet, v současné
době dokonce
ve čtyřechrománových řadách. Popularita tohoto neohroŽenéhoa nestárnoucíhohrdiny vedla i
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ke zfilmování některých příběhů_ filmy režiséraHaralda Reindla byly uvedeny i u nás. Cotton je
detektiv opirajíci se ve svépráci o celý policejní aparát,on siímnenísice jediným geniálním řešitelem případu,nicméněje stěžejnímakčnímčinitelemrománu. U českýchčtenářůvšak oblibu příliš
nezískal a nakladatelstvíMoBa zastavilo řadu Jerry Cotton asi po roce. Cottonovy popularity v Německu téměřdosahujei Komisď X neboli soukromý detektiv Johnny Walker, jehožpříběhy začila
vydávat Pabelovo nakladatelstvirovněž od konce padesátých let. Ani tento neprůstřelný,věčně
mladý elegán českéčtenrířeneokouzlil, několik románůSe v roce 1990 objevilo na stáncích a pro
nezájemběhem půlroku přestala tato řada vycházet. Podobně se vedlo i Butleru Parkerovi, rovněŽ
od Pabela, pokoušejícímuse o humornějšípodobu krimi-románu s bizarnípostavou detektiva,jenŽ
hlavnímpovolánímje komorníkemstarédiímy,přesvědčené
o svémkriminalistickémtalentu.Aby
Parker zachránil svoji panízma|éri vyplývajícíchz tohotomylnéhopřesvědčení,
musípřípadyřešitza ni.
A vťtbec:kiminálnínr i detektivnímsešitůmse na českémtrhu daří velice bídněa edičnířady
tohoto zaměření záhy hynou. Ikomě již zmíněnýchto postihlo i sexbombu agentku Nelly (Kelter IŽ1, a|e i pokusy o krimi domácí provenience jako byl detektiv martin Rust u MoBy nebo James
Bond jr. u lŽ. tépe se v Čechácha na Moravě daří románovéřadě nakladatelstvíBastei a MoBa
John Sinclair, patřícído horrorovéhoŽánru.John Sinclair, který se v produkci Basteie objevil na
konci šedesátýchlet,je dí|emjedinéhoautoraHelmuta Rellergerta,píšícího
pod pseudonymemJason Dark. Je stejnějako Cotton policistou,pro změnu ze Scot|andYardu, ale nebojujes obyčejnýrni zločinci,nýbržs démony,upírya jinými příšerami.Stejnějako většinahrdinůtétoliteraturyje
nestárnoucí_ což však kupodivu neplatípro mnohévedlejšípostavy, pÍecházejícíz románu do ro'
mánu. John Sinclair si získáváčeské
čteniíře,
zejménamezim|ádežíod dvanácti let (o čemžsvědčí
čtenářské
ohlasy v listárně tétoedičnířady). Výjimečněse cyklický příběhkolem hrdiny objevíi ve
westernu- v Německu k nejoblíbenějším
patříod sedmdesátýchlet sérieLassiterod Jacka Sladea,
modernější,
drsnějšía trochu nemravnější
podoba westernu(obdobafilmových spagettiwesternů;,
který všaknemůže
skončitobvyklým sňatkem,protožehrdina musítáhnoutdáI - v současnostive
třech sešitovýchřadách nakladatelstvíBastei. U nás se tentohrdina pouze několikrát objevil ve velkéřadě Rodokapsu nakladatelstvíIŽ, samostatné
edičnířady se všaknedočkal.Většíoblibu získali
u českýchčtenářůhrdinovéjiné sérieIŽ:Wyatt Earp a Doc Holliday z produkce nakladatelství
Keltera aZpera autoraWilliama Marka. Jde o výtvory v duchu klasickéwesternovémýtologie' rní- jistěsícíse s reálnými příběhyhistorickýchpostav DivokéhoZápadu, spojeníromantiky a Í.aktu
žes většímdůrazemna první složku.
3. Seriá|. Tento typ sešitové
produkceje ďejmě nejriskantnějí,
nicméněmůžebýt úspěšný.
Se.
šitovéseriály počítají
s čtenářem'kteréhohrdina a napínavýpříběh uchvátínatolik, že si koupí r
dalšídíl.Periodicita seriálůje zpravidlačtrnáctidenní,
při dobrémobratua autorskézdatnostimťlže
být i týdenní.Málokdy celý seriál píšejedna osoba,zpravidlase na něm podílítým autorů.Bezkonkur.enčně
nejúspěšnějším
německým sešitovýmseriálemje sci-fi Perry Rhodan' který vychází od
roku l96l v nakladatelstvíPabel a získaloblibu nejen v celéřadě evropských zem{ a|ei v Asii. U
nás sejeho vydávání uja|IŽazÍejměne bez úspěchu,jelikoŽsešityPerry Rhodana vycházejikaždý
týden.Příběhje značněnaivní:hrdina obdďený nadpřirozenýmischopnostmibudujemezihvězdné
imperium a zachraňujevesmírpřed padouchy všehodruhu, předevšímpřed hnusnými bytostmt,
vyvinutými nabází hmyzu' kteřík smrti nenávidíhumanoidy.Z dalšíchseriálůuvádímještěR}rodanovo dvojčeRena Dharka z produkce Kelter Verlag' kteý u IŽ nedosáhlani stovky pokračování
a byl zastaven.Brněnská MoBa se pokusila do oblastiprorazit seriálem Dinoland, těŽícímZ popu_
larity SpielbergovaJurskéhoparku, kteý všakv i v basteizašelpři patnáctémpokračovánís opadnutím dinosauří módy. o něco lépe se dďí horrorovémuseriálu Vampýra, který v Německu už
překročilstovku pokračovánía stále se obstojnědrŽí.v moBě dosud vyšlotřicetjedno pokračování
(údajk březnu 1998).Je to zručněpsaný upírskýpříběh'se smyslem pro černýmorbidníhumor,
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grotesknosti pomalu rozvijenétajenství' A jelikoŽ jeho součástí
je i místy dost naturalistická
erotika a seriái balancujena okirji pornografie,je zře.inré,
Ženenacházísvéčtenářetam kde John
Stnciarl.,
nýbrŽspíŠ
u čtenářfrstarších.
Dtliiste rníryjde o seriál,který porušuiečetné
zvyklosti
sešitovéliteratury:je tu vskutku dominantníženskáhrdinka, kladná postava s hornosextrálnínr
zainěřerrím,hranice dobra a zla je pronrěnlivější'než1e v sešitovénr
iománu obvyklé.Na neúspěchseriáiu u nás rněla zřejmě vliv nezvyklost tohototypu sešitové
produkce i přílišm1tločastá perioclicita:zatínrcov Německu vycházíVampýra ob týderr'u nás jednou nlěsíčně'
Zanikáníjedněcha vznikáníjinýchsešitových
řad _ toje věčnýpohyb v tomtodrulruparalite.
t-atur.l.
Jeho autoři nenají arnbicevytvi,řetvelkéumění,jsou řemeslníkyv oblasti zábavy. A přece i zde nacházímertrzmanitosttvarovou,žánrovt'lui styitlvou.I zde se někde držíspíštradice.
se 1e i početná
1inriese cbjevuje tendencek inovacím.A stejně titk difcrencovaníta vyvíjejíc:í
obec čterrářťr
tétoliteratury.Jde o oblastiiteratury,která má svůjvývoj. svůjpohyb. A proto si zaslouŽí'aby byla brána na vědomí.

lŤřr
f tň

Ť
t

l?Fr
t tň

I

p rearo

.

tošní
kým vymeze

Jeden ze
roku se zača
telem Vladir
bližšíurčen
je tendencer
ponechaliv r

Domnív
k typu a mířt
nými otázkal
konce vůbe
odborníků,a
rární teorie s
siaiě shotine
typ literatury
čenodo krás

Jak znrín
tedy nejprve
přesně popis
ně zbývá šir
publicistrku
vájakási šed
vod přiloŽen'
si všímápak

Kampatř
výkladu bud
řena předevš
kresba postar
čtení.Určitěr
ji
mo suterén,
mezi jednotli
luje niíročno

lll

?Ťř!l
tÝř{t

i t?FF
"t lt nt ín ř í ' t t \ t l {

K TEBMINSLOGICKEMU
VYIVÍEzENÍ
'FtAttr
iJtiK

i

FF?
í.\t

F
l-

I
t

lrFF'n
t i l.fi

n FF'řt?trt
't
t ftfi

ř

p reo rokem. v závěru literiírněvě<lné
konference Bezručovy opavy, bylo ohlášenotémale.
.
toŠního
setkání:triviální |iteratura. A přesto se dnes setkávámepod základnímtematickým vymezením,jež zní:populární literatura. Jak k tomu došlo?
Jeden ze spoluorganizátorů
tétokortference,Ústav pro českouliteraturuAV, najďe letošního
roku se začalpřiklánět k termínu,,populárníliteratura.,.Korespondovaljsem v tévěci s jeho ředitelem Vladimírem Macurou, který sice nechal opavským organizátorůmna vůIi,aby ponechali
bližšíurčenítohototypu literaturypřídavnýmjménem,,triviální..,
ale zdůrazňoval'žednes spíše
je tendenceuŽivatnázvu,,populiírní
literatura...Nakonecjsem se přiklonil sám k tomu, abychom
ponechali v názvu konf.erence''populárníliteratura...
Domnívám se, Že tato konferencesplnísvůjúčel'když bude komě odborných vystoupení
k typu a mířepokleslosti čitriviálnosti některýchkonkrétníchautorůse zamýšlettakénad obecnými otiízkami,nad vymezenímpole a rozsahutétoširocekonzumovanéčihltanéprodukce,do.
konce vůbec nad oprávněnostízďazovat ji do okruhu badatelskéhozájmu literárněvědných
odborníků,ale v každémpřípaděby se mělo diskutovatnadjejím pojmenováním.V oblasti lite.
rárníteorie sice ŽádnéÍvrzeníneplatíabsolutněapro všechnyčasy,ale přesto většinouse v podStatěshodnemena tom, co je to verš'co je ro próza, co je to rým atd' Aie začněmese ptát:Patříten
typ literatury,který máme jako účastníci
našíkonferencena mysli, ještědo literatury,přesnějiřečenodo krásnénebo uměleckéliteratury?
Jak známo, v nejširšímslova smyslu termínemliteraturaoznačujemesoubor všechtextů,
tedy nejprve textůpsaných s určitýmestetickýmzáměrem, cožje kásná literatura,dále textů
přesně popisujícíchurčitouvěc nebojev, cožoznačujemetermínemodborná literatura,a konečně zbývá široký prostor pro vše ostatní'pro většinoujen kratšíčasovouužitnostívymezenou
pubiicistiku a nejrozmanitějšídruhy novirriířskýchŽánrú,adáIužzůstáváznačnénejasno, zůstávájakási šedázóna všehoostatníhozbytku _ vždyéliteraturouje
i text na vinetě pivní lríhve,ná.
vod přiložený v krabici s holicím strojkem,jízdnířád, atd' Těchto zbývajicic|lrůznorodých textů
si všímápak většinoujen lingvistika.
Kam patří,,pokleslá..literatura?Nedomníviímse,žeje to nejpřesnější
termín,ale zatímho ve
výkladu budu užívat.Mám na mysli takový typ literatury,vlastněprózy, kde je pozornostzaměřena předevšímna děj, kompoziceje schematickáa většinous happy endem,je tu zjednodušená
kresbapostav,zá|ibave vnějšíchefektechajednoduchéjazykovéprostředkyumožňující
snadné
čtení.Určitě nepatřído úsekuodbornéliteratury. Je to tedy nejnižšípatro kásné literatury, čipří
jak častodeklarovalJosef Hrabák? Jde o literaturukásnou, ale podřadnéúrovně?Je
mo suterén,
mezi jednotlivými patry kásné literaturystálénapětí,přičemžněkdy dílo nevalnéúrovněstimu.
luje niíročnoutvorbu?
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Ale většinaposuzovatelů
tétopoklesléliteratuřeupírápuncuměleckosti,eo ipso bychomji pro.
ještědo blízkostinovinrířských
do nějakézbývajícišedé
žrírrrů,
to měli umíséovat
zóny, nanejvýš
vŽdyé
koneckoncův prvnípolovině minuléhostoletítentodruh literaturyse uplatňovalv denním
tiskujako román na pokračování
a vystřihování.
Nechci zde uvádětpřehled všechnázoru,jak chápata hodnotitpokleslouliteraturu.Někteff
hodnoty.Uvedu jen zajimavýnázor
mluvío okrajovýchliterrárních
žánrech,jinío dílechnejnižší
literárníhoteoretikaZdenko Škreba,
chorvatského
kteý oblastkrásnéliteraturydělína tři vrstvy:
je lidová slovesnost,kvalitníuměleckouprodukcinazývátermínem,'vysoká..a literaturu
nejniŽší
triviálnínebopokleslouchápejako,,střední...
Podle běŽněuplatňovaného
ďetele do literaturypokleslévětšinouřadímetextytěchtotypů:',lipříběhy
monádově..pojaté
detektivky,hororyaprimitivs milostnoutematikou,kovbojky,některé
ní pornografii.Pochopitelnětakéněkterétexty tzv. dobrodružné
literatury mají zřetelný rys
pokleslosti,alejak je tomuu sci-fi, kde v posledníchdesetiletích
literiírněstylistickéa kompoziční
ÍádlIyaÍádistovkydiletantůnebonaopakrafinovanýchkombinátorů?
ondřej Neff dokoncernluví
jakoby žá,tuvědeckéfantastikystál zcela mimo
o dělicíčářemezi sci-fi a tzv. obecnouliteraturou,
pojetíliteraturyajako by tamplatilyjinéohledynežpodlenríročnějších
našeběŽné
měřítekliterrírpoli sci-fijsou vedlesvětových
níteorie.Ale přestosi uvědomuje,žei v jeho bohatěrozvrstveném
jako je Karel Čapek,i ,,rakerýřidesátéhořddu..
autorů,
Připuséme,
žetzv. pokleslá literaturavětšinouchce být chápánajako součástliteraturykrásné
v obecnémslova smyslu,Že v zemichs demokratickýmzÍizenimči
v prostředípolitickéholiberalismu představujenaprostouvětšinutoho,co se vydává a co se čte.Poukiízalna to již Capek ve
svých proslulýchglosáchvydanýchpod názvemMarsyasčilina okraj literatury,kde ve statiKalendářeuvádí:,,ttleboť
kritika nemápokdy,aby si všimlatoho,co čtoustatisíceneznómýchčtenóřů.
Kritika musípojednato sbírce] 7 básní,vydaých ve250 číslovaných
ýtiscích,Zajímdse o literaturu,ale nezajímáse o její okraj.Jenžena tomokraji se najdekdacos: především
lid.,,
Musímesi všimnoutještějednohoaspektu,totižskutečnosti,
zdajsmeaspoňpřibližněschopni
stanovit'co je ještěliteraturoupodle ziíkladních
měřítekhodnotnou,neřku-li uměleckou,a co uŽ
tendujek pokleslosti,líbivosti,k podbízivosti'Vzpomeňmena debatyo tom' zdaromán Milana
Kundery Nesnesitelnálehkostbytíobsahujevážnéfi|ozoficképoselství,neboje pouze laciným
nadbíhánímtypu průměrného
západníhočtenáře,který se neobejdebez markantníchpornografickýchpasážiapolechtánímotivemsociálníhoa politickéhobořitelství.U JosefaHrabrákasjeho vel.
mi inteligentněsŽíravýmipostoji najdernekapitoly, v nichž v podstatějakoukoliv literaturu
didaktickéhozaměřeníchápejako literaturupokleslou,včetnětzv. kďendiířovépovídky.Podle
jeho měřítekbychom ovšemmuseli i značnoučrást
žánruvesnicképovídkyv dobáchkritického
realismuřadit do literaturypokleslé.
Našekonferencev dalšíchvystoupeních
našichkolegůchcesepokusito typicképříkladyz čes.
kéa slovenské
kulturypo roce |945,ježpatřído vod umělecké
pokleslosti.Jen s obtížemi
ovšem
můŽeme
dojítke všeobecné
shodě,co ještěje uměníma co užhraničí
s literárnímachou.Připomíje ještěobvyklé
námještědalšískutečnost,
ževšichnimámena mysli především
prózu, nanejvýš
mluvit o pokleslostiu dramatickýchtextů.Ale co poezie?Un1káz našehozornéhoúhlu,protože
neníběžněčtena?Ale kdybychompřestochtěli obnítitnášzřetelk poezii' mluvili bychomo umělecképokleslostinapř.u manýristické
nadprodukceVrchlického?Nebo raději ujeho ažpato|izalsky vděčnýchepigonů?
Nechci zde dá|erozvíjetobecnější
literárněteoretické
otá,zky,ale promluvímještěo terminologickýchproblémech.
Po vlastnídelšíúvazemusímodmítnouttermínpopulrírní
literatura.Je sice pravda,ženapř.
v polskéliterrírní
věděje to dnesběžnýpojem'ale někdyPoláci uŽijíi termínu,,třetíliteratura..'ov-
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šemsamo slovo ,,populárni.,v českémkontextuv má více významů,jak mohou doložit lingvisté.
Jev babičkaBoŽeny Němcové dílem populrárním,širokými vrstvami oblíbenýrn?Nebo Bassův
Cirkus Humberto? A přece je nezaÍadímedo okruhu těch děl, jichŽ si všímánašekonference
s názvem,,populiírníliteratura...
TěŽko taképro typ poklesléliteratury použijemeobecně termínubulvrírní|iteratura.Pokleslé
druhy např. sci-fi určitě nejsou ,,bulvární..,kdežto primitivní a zjednodušujícípornogrďii bychom jako ,,bulvární..snad chápat mohli. Dnes slova ,,bulviírní..se
běžněuživáve spojení,,bulvrírníperiodika.., ,,bulvárnítyp novin.., ale pro knižníprodukci typu paperback zřejmě nikoliv.
Také název braková liieratura je nepřiléhavý,ve slově brak totiŽ hned vyciťujemejen maximálně pejorativní ohodnocení, tedy naprostou primitivnost textu' avšak našechápání rozsahu
poklesléliteraturyje daleko širšía vlastně volnější.
Němečtínacistéz hlediska svéideologie mluvili takéo asfaltovéliteratuře' o literatuře čerpajícívětšinouz prostředívelkoměsta,proti němužv duchu hesla Blut und Boden stavěli idealizovaný venkov. Termín asfaltová literatura byl dobově podmíněný a do takovéliteratury z jejich
hlediska pokleslé, nebo nazvané,,entarteteKunst.., zařazova|i i díla Thomase Manna' Proto termín asfaltová literatura jednoznačněodmítneme.
Hrabák razil termínparaliteratura.ovšem lingvisté opět proti němu namítaji,Žeje to termín
nepřesný.
A jak je to s termínemkomerčníliteratura? To' co je komerčněúspěšné,
nemusíbýt zrovna
pokleslé.Jsou vlny zájmu o určitéhoautora, viz v minulosti Hrabal nebo Seifert, jindy Styron,
Hemingway atd.,a přece značněvelký početvydaných a prodanýchvýtiskůjejich dílanesvědčí
o niŽšíkvalitě.
Čapkůvtermínromán pro siužky je takédobově podmíněný a navíc |ze jimoznačit jen jistý
druh širokérozlohy pokleslé literatury.
Připouštím,žetermínutriviáIní literatura se dnes pouŽivá více pro jeden konkrétníírsekv literárníhistorii' pro obdobíkonce 18' azačátkul 9. století.Snad bychom se mohli takéi shodnout,
Že slovo ,,triviální.. neni zcela adekvátní pro typ pokleslé literatury současné,protoŽe ,,triviálnost..automatickyevokuje i slovo ,,primitivnost..,
cožnenívždyrysem dnešnímasově vydávané
produkce.Naopak její tvůrcivycházejíze socioIogickýchýzkumů vkusu a vnímabrožurkové
vosti, průzkumu trhu atd.' a texty častopřipravují dosti rafinovaně a cílevědomě.
A co termínzábavná literatura? Asi opět nesedí,vždyÍ,,zábavnouliteraturou..je třeba Bassova Klapzubova jedenáctka, nebo Vančurovo Rozmarné léto,a přesto je nebudeme trodnotitjako
dílapokleslá.
Hrabák navrhl také termín masová zítbavnáliteratura. Zde je podle mého soudu už blíže
tomu' co dnes máme na mysli, ale ne u všechtypůpoklesléliteratury bychom mohli mluvit o ,'zábavnosti...TentýŽ literární vědec pouŽívalnejprve i dosti volnéhoa neurčitého
termínukonvenční literatura. Konvence nemusí ještě sama o sobě Znamenat myšlenkovou a uměleckou
pokleslost, aproto tento termínnepovažuji zapřL|éhavý.Josef řIrabák jindy mluvil takéo rekreačníliteratuře širokéhokonzumu. To je ovšem název dlouhý azÍejmě obecně nepřijatelný.
V jistých souvislostech se objevuje takéslovo kýč.Mohli bychom tedy užívattermínukýčová nebokýčovitá literatura? Zřejmě vůbecne, protožejednakje to slovní spojenízcela neobvyklé
jednak pod pojmem ,,kýč..majílidé předevšímna mysli některévýtvarné
a v podstatěneuŽívané,
projevy. ostatně lingvisté by asi doložili, žefrekvence samotnéhoslova kýč v našísoučasnosti
značněpoklesla.
Bylo by snad možnémluvit téŽo termínudruhořadá literatura. Nepovažuji zazce|a vyloučeno, žeby se i tento název pro různéprojevy pokleslé literatury mohl ujmout, ale je to termín uŽ
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jakéhosiřazeníažzvojen'
sámo soběvýrazněhodnoticíazaÍazujici,zároveřltakévyvo|ávápocity
skéoblasti.Mluvímesice o autorech,,druhého
řádu..,nebo,,třetího
řádu..atd.'ale takovéoznačeni
nemusíještěZnamenatabsenciuměleckosti.
Dostávámse konečněk termínumasováliteratura.Byl mimojinéuŽitv kompendiuPrůvodce
po světovéliterrírní
teoriiz roku 1988,Pro neodborníky
by sicemohl vyvolávati představu,žesouvisíse slovem,,maso..,
nikoliv ,,masa..,aŽetedymá co do činěnís literaturoupornografickou,kde
popisujípředevším
se skutečně
různé
částilidskéhomasaoboupohlavíajeho aktivnía aktivizující
projevy.Ale nechmeŽertystranoua pokusmeseještězdůvodnit,
pročtermínmasováliteraturaby
mohl být pro částliterárníchprqevůnašísoučasnosti
nejvhodnější.
Vystihujejednakkvantitativní
hlediskorozsahuvydavatelské
činnostia samoÍných
nákladů,jednak
veliképočtyaktivníchčtenářůa konzumentů
prvek
tétoliteratury.Termín,,masový..
zároveňneobsahujev soběještěhodnotící
kvalitativní,v rámci označeni
masováliteraturaje pak možnoteprvediferencovatžánrya v riímci
typickýchžánrů
pokleslostičilacinéčteniířské
takovéliteraturymírujejich umělecké
podbízivosti.
Pokud se mi podďí podnítitdiskusi na témasamotnéterminologie,můžeto být z jistého
hlediskapro samotnouliterrírní
teoriiužitečné'
ovšemuvědomujisi, želiteraturaje života žestiíle
se vyvíjejícíživot vchazi do literatury, takžesamotnépoNedy na populiírnost,masovost,
triviálnost, bulviírnostatd. se mohou překvapivě vyvíjet a měnit, a škatulkovánía přesné
označovánimůžebýt nedosažitelné.
ostatně: což samotná doba odmítaného
nebo naopak
velebenéhopostmodernismunepřipouštívše, banalitu, nekontrolovanoufantazii, míšení,
přejímání'
i samotnouneurčitost
a neohraničenost?
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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
literareferenceplynei dďšínebezpečí.
Domnívámse,Žez existenbetéto
jakjsemřekl,
prolidé,
kteří
tuto
rozumínejenvytvořenáprodukce,
ale i metonymicky
turasetotiŽ'
populární
rozumí
poslední
plyne,
literatura
takto,
dukci tvoří.Z
reference
Že kdo chápe spojení

tímtooznačení
sobzískáváníob:
ani by se zabýva
KdyŽ tedypc
minologiebuder
ProtoŽev prc
tickémrozborui
sou.UveduPro t
Nejprvek Pc
nějšímvýznamu
názvemSongbu
vá ve významu,.
formace".Jinak
hodnotuto má n
zcela protichůd
bych zďadil nap
kterouby odmí
l
Mezi populiírní
nedalonajítv ta
tomto,'mém.
tímcooznačen1
z popsanýchref
opět něcojit
kajícísezríklad
to pojetíse vyv
ustálilovevýzn
k literatuře,,cot
jem triviálnímů
toje t
populrírní'
jehointeligenc
triviální,nemů
totižvnucujemt
pulárnímu,kter
mnyma.CojeP
o spojenías
Poněkudpe
předponoupara
psychologiezkt
pro
je označení
slov apod.
Mrím pocit
širokouveřejn
lidem bez Patfi
metonymie,ale

ttl

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.
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etektivníliteratura tvoří proud zábavnéliteratury, ,,literatury konzumní,.',tj' literatury, jejiž
f|
dílajsou považovánapředevšímzazdrojzábavy, uvolnění,a (sekundiírně)zazdrojekono.
mického zisku' Autoři tohoto typu literatury vycházeji zřejmě z předpokladu,že: ,,Lidése nezají.
majío zločinyjen pro jejich literdrní působivost,nýbri pro jejich povšechnoumožnost.Zajímajíse
o ně jako o něco důležitéhoa osobně blízkého.Vzrušujeje hrůzyplná vyhlídka, žese to dá udělat.
Poutá je to jako strašruiodhateníjisých možností.,.
Literiírníteorie 30. a 40. let některéz detektivníchpříběhůřadí ažktzv.Iiteratuře pokleslé,k literatuře brakové,odpovídajíli následujícímuhodnocení:,,Literárnťmbrakem je každýtištěnýuýnor, jehož účelemje poslqtovat za laciný peníz a v nópadné úpravě vzrušeníširobým vrstvám
obecenstva,jestliže toto vzrušeníje hlavním cíIem,jehož hodld dosóhnouti čteruiřa jemuž hodlá
přizpilsobit svéstanovisko vydavatel braku, bez ohledu na uměleckou nebo ideovou cenu tohoto výtvoru...'Přitom je připomínáno, že zdalekane všechnyautory detektivníchpříběhůlze řadit k autorůmliterrírníhobraku. Někteří autoři se všakpodle F. Soldána jimi stávají zejménaz toho důvodu,
Že cizí vzory povrchně napodobují,aniž pochopíjejich skutečnýzpůsobtvorby, práce sjazykem,
jejich postupY, Podstatu (popř. psychologickou motivaci) jejich zápletek; k tomu častopňstupuje i
špatnýpřeklad..
Jazyk chápaný jako ,{unkčnísystémúčelnýchýrazových pro,středků,,'býváv beletrii jednírnz
prostředkůcharakterizujícíchzpůsobmluvy postav, odrážejícijejichpovahovévlastnosti, psychiku, postaveníve společnostiaj., a to v duchu dobovékonvence.Podle M. Krčmovéa F. Soldána
právě schopnost vyuŽítjazyk za tímtoúčelemodlišujetzv. ,,konzumníliteraturu..,kterou autoři některých detektivních příběhůreprezentují,od hodnotnéliteratury. V ,,pokleslé..literatuře podle
F. Soldána je ,,charakteristika slohovými prostředky téměřvyloučena'Tam, kde se o ni snad po.
koušejí,zachózejí do směšností.,,o
,,A tak zůstdvájazykovd strónka brakovéliteratury většinouna

I
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4
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Srov.Š'Vlašína kol.:S|ovníkliterírní
teorie,Prahal984,s'.50.5l;M. Krčmová:
ojazyce konzumní
|iteratury.
ln:
Spisovnáčeština
ajazyková ku|tur4Prahal99.5,s. 253;o. Sirovátka Literaturana okraji,Prahal990, s' |9-20.
,l984,
K. Capek:Holmesianačilio detektivkách.ln: K. Čapek:SpisyXIIt. MarsyasčiIiNaokraj literatury,Praha
s. |47.
F. Soldán:o |iterárním
braku.Praha| 94l . s. l 3.
Srov.L. Blatná:Překládám,přek|ádáš,
překládáme?(Jedenpříkladza všechny)'
Český.iazyk
l 996.97,č.7.8,
a Iiteratura
Teze předloŽeneprvémusjezduslovanskýchfi|o|ogův Praze |929. ln: U zák|adůpražskéjazykovědné
školy,Praha
1 9 7 0s, . 3 5 .
F. So|dán:
c' d'' s. lff)'
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úrovni n,ekultivované,školáckéa častoi mdlo sroz,umitel'né
mluvy, plné ciz'omluvů,hrubých,fraz'eologi,c'kýchclryb, i drobnějšíchmluvniclcýchpoklesků, takžese celým svým rózem zejtnénav
překladecll, ale často i ve výtvorech původních,příčídttchu českého
jaryka.,,, Jiný názor Ííká:
,,Zvldšťčastosi autoři pomáhají prostředlcy z knižníhoa zastaraléhojazyka. K tomu je přivádí
nlvněž ta okolnost, ž,ektlnzumníliteratura velmi častotěžíze zastaralé a někdy hodně pokleslé
romantickéa realisticképrózy, Tím všímse autorskýjao,k a dialo?y ,stávajínepřiroz,ené,nadmínt vz.nešené
a někdy až'smě,|né.,,,
V ó0. letech se zřejrně snaŽído oblasti detektivníliteratury vstoupit různíautoři, kteří často
napodobujínejslavnějšíreprezentantytohotoŽánru(většinou
eizívz,ory)avprácisjazykemjako
postupytypicképro lyrickou prózu nebo básně,ovšemspíšez
by se snaŽili uplatňovatpoetizační
l9. století,popř. přelomu l9. a 20. století.Domnívajíse, žejazyk přizpůsobujípotřebrímkásné
Iiteratury'jejichtz'v.,'poetizace..jevšakspíšenahodilá,nedůslednáa výslednýdojem pťrsobí
spíšekomický;jako by tito autoři potvrzovalijiŽ citovanýnázor o. Sirovátky. Kvalita jejich juzyka
pak skutečněněkdy připclmínáaŽ di|aliteratury,,pokleslé..
(zráměrněse zde raději vylrýbámepojmu ,,literaturabraková..).Na druhéstraněsi všakuvědomujeme,žednesje třeba při vyslovení
taktlvéhohodnoceníjazykaliteraturylet šedesátých
iistá opatrnost.objevují se totiži názory, Ť,e
ve skutečnostirnůŽejít o záměr autorapťtsobitkomicky'.,
Jako konkrétnípříkladtakovénepřílišzda,ři|épráce
s jazykem v literárnímdílemůžemeuvést
poví<Jku
J. KaštánkaSmrt v bítémdomě,'.'Vyprávípříběhz kaŽdodenníhoŤ.ivota.Předpokláclali
bychom tedy, Že jazykovéprostředky by (ve stylizovanépodobě) měly odráŽetkaŽdodenníkontunikaci,popř. komunikaci občanas institucemi.V řečivypravěčese všakspíšenahodile objevujívýrazy knižní'knižníobraty, obraznávyjádření...
Nepřirozeně působínahodile uŽitá knjžnía obrazná vyjádření v řeči jednajících postav obyvatel staršího
domu, policistů(napÍ.panen,skýsníh,bázlivá, patólie'..7,,,kniŤ',,průměrných.'
nívýrazy přitakávací(arciže,inu, popÍ'spojeníknižníhojnu s hovorovým'i,).,,
Promluvy vyjádřenéneutrálnímspisovnýmjazykem jsou prokládány výrazv, kterébychom
nrohli chápatjako prostředky ozvláštnění,výsledek však vyznívá rozpačitě.Není tak vytvořen
ani (styIizovaný)obraz reality každodenního
Života60. a 70. let, nenírealizovánacharakteristika
postav,ovšemtext se svou jazykovou kvalitou nepřibližujeani textu hodnotnéliteratury.
Tento výsledek práce s jazykem v citovanémdíle kontrastujes funkčnímvyužitímjazykovýchprostředkůz různýchstylových rovin a vrstevslovnízásoby ve známýchpovídkáchJ. Marka Panoptikum hříšných|idí'..Autor zde prostřednictvímjazyka vytváří atmosÍéru
20.-30. let
v Praze. Dokreslujíji mj. pojmenovánípovolánía hodností.',V textu se objevujítéŽgermanismy, charakteristicképro běŽnou mluvu 20. _ 30. let.'oV knize J. Muka nechybějí anivýrazy
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c . d . .s . 1 0 4 .
O. Sirrvátka: l,iteraturana okraji, Praha l990, s. 55'
V rliskusl |la tuto moŽ|lostupozorniI V. Šaur.
J. Kaštínek:Snrrt v bí|émdomě, Praha l967.
.'matové
Srov,:',Venku se rodilo kalné nrraivé jitro',;
tabu|ky v zasklcných domovních dveřích ztlledly do sinavého
''JakmiIc
..AtelieÍ
stfuu'.l
odIožiIsluchátko,zača|oSe rozbíhatneviditelnépIetivo,v němžměl uvíznoutnezniímývÍah.,.
by| zaíízen právě tak, jak Pecka přcdpokládal. ].u a tam v nepořádku ma|ířskí plátna, v knihovně chudičce knih, ale
bohatstvílahví..'C. d.. s. 1. 3 a 2l
o|evřt4 dveře, tuk y, tiii net htěl,, k bnnt:e' Ii,,kl 'isitl si, že by nnhla být odemr|en'u,A!t:.iuk vk1ín |ot
Stov ',,Jukjvn
,,Třebu,,,
panenský sníh,lak 'isem si řekl, žetud),několik hodin nikdo nešel,u ž'etedu vrútkajstlu z'amčentL..,,
. c. d', s. 5o.,
,Iřebutun
.'To.lsol
patí|ie, rrl
rudhodil podprupon,|íkMllbch,
šlupozdě v not:iu búluse. Ntb,Ia |ukbáz|ivá,/,,,c. d., s. 4;
udělú! A to.iste tum včerujistě tllouho stúla, vid|e!,', c. d. s' l 8.
člověkpro lú"^ku
,'Atto,,,
',|nu
..Arciže,
pune ředital i,,, souhlasil podpruporclík; c' rJ.,s. 5
souhlasil Mlt\oth.
'i0. A il srehlíkovi?'', c. d', s. 4;
J' Marek: Panoptiktrrnhříšnýchlidí' Praha l971 '
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knižnía archaické,
pro charakteristiku,,deklasovaných..postavjsou
všakvyužíványi pejorativně
''
zabarvenévýrazyv příméřeči,popř. i v řečivypravěčské.
Poněkud(ovšemu J. Marka ďej mě záměrně)komicky, aŽironicky působí
uctivá oslovení,uctivépobídky,zejména
tehdy,je.li sdělována skutečnost,
kteráneodpovídázcela společenským
konvencím.'*
V řečikriminďistůnechybíani
prvky černého
humoru.'uCitovanépříkladyukazují,ŽepříběhyJ. Marka sicereprezentují
,,literaturu zábavnou..,,,literaturu
populiírní..,
ovšemrozhodněbychomje neřadilina úroveň,,literaturypokleslé...Jazyk těchtopovídekpostihujedobu, v nížse odehrávají,a zčástije prostředkempro
jednajících
charakteristiku
postav.
Z tohotohlediskabychommohli hodnotiti jazyk detektivních
příběhů70.až90.|et;lzeÍict,že
takó v někteých je zřejmá snahavystihnoutatmosféru
současnosti,
aktuálníproblémyprávě po'.,
mocíj azykovýchprostředků.Zajimavá z tohotohlediskamůže
býtpovídkaZasněženáromance
Nápaditostautorkyse zde projevujeve volbě názvůcestovních
kancelríří
odpovídajících
dnešním
tendencím.',
popř. ve volběnázvůjednotlivýchzájezdůcestovníkanceláře.''Taképroblémysouvisejícíse současným
jsou vystiŽenypomocíjacestovnímruchem's jednánímcestovních
kanceliíří,
zyka typickéhopro vyjadřovánív tétooblasti.'.V jiných povídkáchsloužíjazykovéprostředky
takéke konfrontacisoučasnosti
s nedávnouminulostí'o
Pomocíjazyka můžebýttéžzachycen
politický slovníkminulýchdob,používaný
jako prostředekironie.''
v současnosti
spíše
Vrátíme.lise k citovanémunázoru,žev brakovéliteratuřeje charakteristikaslohovýmiprostředky téměřvyloučena,
můŽeme
jako je
Íict,žeani v detektivnich přibézích
tak známýchautorů,
např.M' Brůhová,sejazyka pro charakteristikupostavpříliščastoneužívá.
V jejíchdetektivních

l5
|ó

l7

t8

20
21
22

24
l)

,,Paní
Srov.
|,Íneřskápřibývlu', , c. d,', s. 57..',kgiobunku, vydechl pun rudu. _ Tuk tedy přece! Vidíte, my fut měli víc
,,Jsou
zmúčktulut,,
tum twhoře u těch hranic moc neoučenlivílidé, . c. d^ s' 37 .
, c. d.' s. 245.246:
Srov.: ,Jerutmie tohle taky lďtymuje, 7'uvrtěl hlavou pan rudu. . Náš doktor Vejvodu - u nmu ndu můžemevěřit t v r d í , ž e s m r t r u s t u l u s p í š e o d p o l e d n e , c, ,. d ' , s . 7 l ; , , T o h l e j e t u k o v e . i v í d t h o | e c , ž e s e t u d y p r o s t ě v r a ž d i t m u s í ,
prohlašovu! pun Mrúzek kdykoliv si v z'atúl7:eúzkéusry trochuvydeth!,.1c' d., s.53 ,,by! jsem luj|nuntem nu italské
.|iontě. AIe abych se přiznul, nikdyjsem rutc nestříIel.,,c. d.,s.74;,puniZuzúnkovú bylu doceluapetit!ich buhku, a ted,tu
Ieží.iakouzlíčekneštěstíu hluvu mj v &rvi.., c. d., s. t 95.
Srov.: ,,VeIkó dopu pozorovulu svýtru krhavýma očim nóvštěwíku u donutila ho, uby podstuně zrychlil krok.,, c. d',
s,361 ,,V tétmě klopýtuli pun Íuír<izek
u pan Brůžeku liše k|eli, Protože tohle neměti rddi,,, c. d., s. 53',,,. No, udělui bunku,
pttvídul mt,.iti nevím'jukou,jti.jsem reď dlouho seděl, u žePrej tam odptásk nějukého oúadu u tukový ty ře<|it|ky,,,
c. d',
s' 245: ,,. Ten se neměl ýrútiÍ' řekl v Íu chvíIi šilhavý Sepl svámu ?uměsÍnuvuteli, když hleděli z tmnlho okltu na onu
.
htni<\ku. To vím tuky, b|bče,odvětil pun Poltz. Ale srim 'jsi říku!' žemluvil s žpleuičúřem. Asi mu řek!, kum jde, ne?,',
c. d..s. 47.
Srov.: ,'Račte dovo|iÍ,pune rudo' tu paní bylu rěhotnú'Zeptu! jste se, kdo z těch dvou vlartně.'' juksi..'..; c. d.' s. 8ó;
', Dttvtll uii si vtíspožúdut,uby policie postuPqvalu se všemtňnou ohleduP!ností u diskrétností, !sou tu z'ahruniční hosté!..,
c. d..s. 147.
Srov.:,,Pěkněprosím,,jó.isemmělužněkolikpřípadťt,žesilidivzutiprúškyprospaní,ahyplynnet:ítiti.Aneboabyjej
nukonec nešIi zuvřít. . Jenomžc, Pune Brůžek,Í0'ie Ívpicképro ženskou, ttt zu Pmá A zu druhé se ro děló nejvít dona, kdy
si doÍy,|nýPěknž l?'hne lu kunupa u rozhtnlne se tt-snou|nuvěky, protože nettlšÍ,ul my li tímpoklm múne ut ouřudtpúní,,,
c.d.,s.300;,,Nupúttyzkomisuřstvísizvykla,alepúnvcivilujínahúně!lruth;nemohlupřekorulpodezření,žejeod
berňúku, Teprve, kd\,žji uklidnil sděIením, žesi můževěci po nebožtíkovi ponechut, ielikož žtidnípříbuzní nej"nu, se puní
trqLhu uklidnilu". c. d.. s. 301.
Ín:J. Moravcová: spiknutí mrtvých duší,Praha l995, s. 20.
S r o v . : , , Á R r ( T / S - ZE F IR T o U R " ' , , T R o P I C - T E A T o U R " .
Srov.: ,,Zasněžpnó rutmance,', ',ostrl,vy lúsky u ledu,,, ,,Po snpúch obievitelů'., ,,Z'emě Fruntišku Josetil..,
,,Kolumbovou cestou".
Srov.:,,Spočítul.jsemsi, žepři tom údujnémaÍjezdu Ko!umfulvou cesbu mohli dútdohromady nejmíňmilkln, Co uděltjte,
kdyžbudete mít milion' o kterěnl víte,ž'ebyste ho měI po ču'tevrútit?,, . ,, t]tožímho někle nu výhotlnúrlrotenta,,,: c' d..
s. 34.
Srov': ,,Emigruce 'fyzicki nebo emigruce ze špičl<ysvého oboru; Před více než dvuceti nlky, koncem šedesdrých a
zutiútkemsedmtlescitýchlet, j.ten měl nu,fakultě jisté problémy',, c. d,, s'7| '
Srov.: ,,JeIn pověst chlúpka, který nenechú fuhdnoupěknou holku nu pokoji. Před časem by! dokonce po7vún před
tukzvanéslož}g. podnikový výbor RoH a KSČ - a dostal ditku kvůlipletkún s.iednou mladou paní přínw ru pracovišti.
Jistě )^ipumutuieIe, že |ukovévnkce se v mravné socialistické společnostipoužívaly.,,:c. c|.,s,76.
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přibězíchpřevládá totiŽ spisovnýjazykjak v řeči vypravěče,tak v řeči postav. To ovšemsouvisí
ďejrně i s vlastnostmi postav, kterév pÍibězic|lvystupují_ vedle kriminalistů předevšímintelektuálové,studenti, popř. úředníci(srov. Stopa Locacorten, Aby svědek neprom|uvi|, téměřse v
nich neobjevujilidéz vrstevoznačovanýchjakospolečenskydeklasované.Vyskytují-li se nespi.
sovnéprvky (|exikální i gramatické),hovorové,výrazy citově zabarvenésignalizují většinoucitovérozrušeníjednajícíchpostav.'6
V novele Muž v ružovévaně se v příméřeči objevují prvky typicképro mluvený jazyk, a to
jak ustálenéobraty, tak výÍazy a gramatickétvary obecnéčeštiny,ovšempouze v projevech některých postav. Současnětématarozhovorů(i jejich jazyk) mohou slouŽitjako prostředky kontrastu, kte{ý se autorka pravděpodobně snažívytvořit rnezi způsobemkomunikace mezi členy
rodiny, kterou tvoří sekretiířka,pokrývača jejich čtyřiadvacetiletýsyn, od z4ůsobukomunikace
se zájmem o malířství.,'
..intelektuílů..
Povídkový soubor nazvaný Kolik tváří má smrt dokazuje, žekompozice a jazykovástránka
některých současnýchdetektivníchpříběhůmůŽepřipomínat ažexperiment; autoři se snažíspojit detektivnípříběh s motivem Známétragédie- důležitýpak neníděj příběhu' ale právě prolínání motivů z rtnných dob. K takovým patří např. povídka J. Tibitanzla Netvor se zelenýma
očima''' Zde známouhru W. Shakespearaevokuje předevšímvolba jmen (Casso a jeho přítelky.
ně _ dívka nevalnépověsti Bianca, Emilie jako domněle nevěrná milenka, provdaná za generá|a
proti vůli svéhootce, hlavnípostava- vypravěč- všakneníothello' ale Jago);typická pro klasickou tragédiijsoui dalšíslova a slovníspojení.'u
V souborechdetektivníchpovídek90. let nenívýjimkou, že práces jazykovými prostředkyje
využívánake komickým efektům,někdy ažk parodii zniímýchmotivů.Jako příkladmůžesloužit
např. povídka z knihy Spiknutí mrtvých duší,nazvaná Případ s prknem. obyčejný zážitekz
cestování(ukradenézavazad|o)je spojen se špatněpochopenýmjevem šumavskéhofolklóru:
prkna s jmenovkou určenána hroby jsou nic netušícícím
jako jmenovky
umělcem umíséována
před domy na vesnici a jedním z hrdinůpovídky interpretována _ mylně _ jako pohrůŽkaod domnělémafie, která pochopitelně neexistuje.Humornémuvyzněnínapomáhá i užitíslov typických pro černoukroniku - 7ang, mafie, nebo i pro horor (umrlčíprkno).',,
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Srov': .,Asi ten její,nevím,co,iezul|.Bylousipt| jedenáctý,múnuthystuluobžd,unaiednoupovídtí,ž'eokolontís
utíkú
ten človék,<tlHluchtlvou nuvštévuie,Dívuli 'isen se zu nín, a on vám letě| tady tou u licíjako pomi nutej' Vyšeljsem před
dům u koukúnt,žebrunku u vedlejšívily.je dokořún u zrovnu tuk tlveře fu předsíně','; M. Brůhová: Stopa Locacorten,
Praha |973. s.22.. ,,Bertemě'iutozÍskok, nít:vít,,'řekl klidně.Jukvíte,přišel'jsemktomupří7tduúplněnevinně'Jt
zkrútka dobu clovolených a příušnic... - ,,Ziskok?,, ušklíblse vulenlu, ,,|ak Í0 tedu ne, Budete makat' Jak dlouho jste
vůbecu Be4lečmlslll.,: l\,l,Brůhová:Aby svědek neprom|uvil,Praha l989' s'.5.
Srov. rozrnluvu v rodině: ,,Eda si to nezaslouží,mami, a ty to dobře víš.Skoro tři roky se rl díe| nabaráku, kterej náš tótu
skoro nropil, Surú se o dědu, a jak dobře. Jc nu něj spoleh. Co bys ještě tlttěIa'l,. _ .To se těiko vy'svžtluje,Muxine,,.
vull,t'hlu u Podívalu se nu ně'j tak, 'iuko by se mu uspoň očima .snužilu tuzmčil, co mú nu mysli' Bylo mu najednou velice
truPně' . ,'Je mi dvuučryřitet.,. připonněla rutkonec'|iše.,,Chtělu'i,ten,ieště nécopěknýho zužít.Edu je primitiv.,, _
,,Dobrej večír... z'uhluholil bodře Eduurd Lukúš,',co ještě ne.spíte?Jdu pozdě, žejo1Muřenko, 'iti mtím hlud, Dáš mi
n ě u l ? , , 1 M . B r ů h o v r í : M u ž v r ů ž o v é v a n ě , P r a h a l 9 8 7 ' R o z r n I u v a i n t e I e k t u á | ů s e z á j m e m o m' a
| íyřssltívmí :s i , ž e p r u n Í
,M
rlojmy býwjí najsilnější'.,_ Upíjelu tonik u mIt|elu'',Nebo ne ? Co nyslíte vy?,' _ ,'Jú se rádu vrucím,kde -jsemužbylu u
kdesemilíbilll.AledoBeneluulc'thnÍuk),PoPrvé,,,-,,ZtholunskýniMisrry?,,_,,HtuvnězuVinten|entaz'uJunemz
Delltu,,, odpot:ěděkt schvúIněponěkud nurlneseně u bylu zvěduwi, juk její monentólní ryole<,níkzureuguje. _ ,Tuky
nuim njd Vemeeru,', řekl, a onu najedtutu útilu, žese v ní zučínúrozlévutpotlívn4 horko.,. M. Brůhová: c. d.
ln: Ko|ik tváří má smít.Praha l990. s. 8.
Srov.:.,sh|edívím'žejsem nikdy nebyI přítelemŠÉstěny.';.,vstoupil
clo služebBenátskérepub|iky..,c. tl. s. 8; ,,Cass
svedl .iehožcnua pak da| šáteksvékonkubíně..,s. l 1..;''Uvo|niI jsem ternnés í|ypek|4 pronik|y na denní s větlo u užje
nemohl nikdo z'ustuyíl,s. l l...
,,A rtízemmi bykl 'iu"^né,
ž,enešh o dúrek něiuké slečně' že v tlm hulíčkunebyl vůbecfuidný špcrk..'žr'jsem prostě hrtíl
urt|iklu roli v nušinérii, o kterénemún uni ponětí, Jenže tukov<imašinérie- aťuž'se ten gangjmenuje nlafie nebo něiuk
iinuk . |u se s nikýnt nena?'lí: Kouke'j ten balil|ek vrúti|u nehrai na nús,žeti to někdo ukrud,l,,,s.81 ,,A ván se nezdó, že
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pokládati detektivnípovídkyautoraJ.
Za parodiek|a-sickýchdetektivníchpříběhůmůŽeme
jsou opětjazykovéa kompoziční
rysy
Margo|iaz knihy Dábe|ský kolotoč.'..
Důležitým
niístrojem
představuskutečně,'klasické..
vyvolávající
detektivky:
- V názvuje vždys|ovopřípad,srov...Případ pravěkéhopivaře, Případ ztracenéhoHamleta, Případ pfftulnéhotygra, Případ zpráchnivělých pi|ulek' Takjsou ostatněpřekládánynázvy
detektivníchpříběhů'ovšcmčastotakových,kterése z velkéčástiodehrávajív
řady zahraničních
povídekjejednoduchá:
v detektivní
Kompozice
ranníatmosféry
soudnísíni.
každázačináobrazem
přinášíkávu a připokancelríři:
soukromýdetektivje momentálněbezpráce,,,výkonnásekretiířka..
(a nečekaný)
plat; náhlézatelefonujenebo pÍichází.'výhodný.,
miná,žejí dlužíněkolikaměsíční
klienta
klienta dopodrobnasdělísvůjproblém.Na ziíkladětohoje zahájenopátrání.Na doporučení
detektivnavštíví
další
osoby'od nichžvedecesta_ často
náhodnáa velicekrátká_ k pachatespíše
- jeho postupje
vstupminimá|nětak dlouhýjako popisvlastníhopátrání
li. Častoje tedyúvodní
jako velicekrátký'rychlý a většinouhnednapoprvé
vylíčen
Jakokomickýfaktorsměřují
úspěšný.
pasáže
detektiva...,Ž
ci aŽkparodiipůsobí
ironizující
,,rekvizity.,klasického
,,velkého
_
jmen
Humornému
vyzněninapomáhái volba
např.soukromýdetektiv,hlavnípostavapovídek J. Margolia,sejmenuje Viktor Rys,je majitelemdetektivní
kancelářeostrovid,klient- cestojméno
pravěkémpivnímkorbelumá
vatelpátrajícipoztraceném
Emil Holub.
Značného
úspěchudosahujídetektivnípříbětryza|oŽené
na autentickýchudálostecha podané
formou literaturyfaktu' formou uměleckéreportáž.e.
Takovéjsou příběhyv knize Jdi a zabíjej
(poslednípitava| český);příběhzačíná
buďjako zpráva,ovšemtakéjakoklasický detektivnípříjedenje podán formou výpovědízúčastněných
běh, většinous předznamenáním
tragédie,
osob
(včetněvraha),.i svědků,osobnáhodnědotázaných.
u příběhu,u citoAutoři většinounezůstávají
váníprotokolů.
Autoři sečastozamýšlejí
nadpohnutkami,kterévedlypachateleke spácháníz|očinu, nad spravedlivostí
či nespravedlivostí
vyneseného
rozsudku(vzhledemk brutalitěvětšiny
případů
popisovaných
z60. _ 80.let nadoprávněností
vynesení
rozsudkutrestu
čismysluplností
pohledlidína konkrétní
smrti)'srovnávají
zločinv dobějehospáchánía dnes.Závěryjsou málo.
kdy jednoznačné,
a to i co se týká posouzenívraha_ téměřnikdy neníjednoznačně
odsouzen.
Kombinacereportážních
postupůinformačních'
popisných,vyprávěcíchs autentickýmipromluvami osobZúčastněných
i nezúčastněných
anázoryautorů
vyzníváčastopůsobivěji,
nežpromyšleně
prokomponovaný,,napínavý..
detektivnípříběhz oblastikrásnéliteratury.
příběhů
Několik ukázekdetektivních
60.- 90.let 20.stoletíjen ukázalo,Žehodnocení
místade.
tektivnípovídkyv literatuřeneníjednoznačné.
konferencev diskuJak upozorniliněkteříúčastníci
si' je třebamítna zřeteliodlišné
vnímánidílav doběvznikua v současnosti,
stejnějako je třeba
jen velmi maiéprocento
opatrněposuzovatziíměrautora.Ačkolivjde o druh,,zábavné
literatury..,
bychompovažovaliza skutečně
Naopakse objevujíi díla,v nichŽseprojevujejistá ná,,pokleslé...
paditostspisovatelů
v práci s jazykovýmiprostředky.Některéknihy bychommohli přiřadit k literatuřehodnotné,
ze1ména
ty, kterápatříspíše
do oblastiliteraturyfaktu.Zdá se totiž,žeprávě tyto
příběhyzískávajístrílevětšízájem čtenrířů.
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různ! ty mafie u gangy tukovéhle romantitké postupy občas volí? Vy se snud nedívúte na televizi! V kuždé tJruhé
detektivce něcq tukového je, v kuž'dédruhé inÍbrnwci o vydírání ruzných podnikate|i i u nús se obieví to, žebyli nejprve
vanlvútli,.,,,,
s.9,
J. Margolius: Ďábe|sky kototoč, Praha t 994.
Srov': ''Zapá|i| jsem si lu|ku. Klienti to mají rádi. Rekvizity knižníchhrdinů, Sher|ockem Ho|mesem počínajea
Maigretem konče,na ně působízkIidňujícím dojmem. Mají Poci|, žese ocitIiv povolaných rukúch.Jójim to sannzřejmě
nevymktuvtim, i kdyžmě vUycky po takové exhibici silně škrúbe v krku.,,; c. d., s. 7.
Pos|ednípitaval český'Praha |994' s. I l-32.
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blast literiírnítvorby úževymezovaná účelovýmipřívlastky, kterépostihVují autorskou
- v našempojednání ,,próza
arovnéžeditorskou orientaci nazce|a určitý okruh čteniířů
prodívky,,,,,dívčípróza,.,,,románprodívlq,,,,,dívčíromán,,či,,romdnek,,-tvoÍiprouvaŽování o populiírníliteratuře pÍitaž|ivýÍ.enomén.
Její autoři adresujísvou výpověďdívkrím, v jejich světě si prtljektujímodelovéčteniářkya vstřícněvstupujído jejich zájmových sÍér,v nichž
dominují oÍázky dospívánía prvních erotických proŽitků.Vstupují svými texty do bohatých
transtextových souvislostí,kteréjsou mj. i architextuální. Dívčírománek má svéžánrovévyhranění,charakterizovánnámětovou i výrazovou konvenčností.
Jako každá literrírnívýpověďse
realizuje v podobě komunikačníhokompromisu mezi autorem, kódem a čtenářem (čtenrířkou),
tj. mezi sdělovacím záměrem, moŽnostmi a pravidly vyjadřovacího médiaa potřebami čiočeká.
vánímčtenáře(čtenrářky).,
Přitom autorskáosobitost je potlačovánave jménuvyhověníŽánrovémuschématua masovéčteniířsképoptávce.
Žánrové schémadívčíhorománku, jeho pravidla a moŽnosti se zejména v kontextu české
meziválečnéliteratury vyfuanily natolik, Že mu vydobyly kvantitativně bohatéZastoupenív její
triviální vrstvě.' Uspokojily očekávánísvých čtenrířekve věku, kdy se touto četbou procbtázi
povědomí.
,jako spalničkami,,,,a hluboce se vepsaly do čteniířského
Díla' zpodobujícíkonflikty dívčíhozráni s uměleckou niíročností,vznikala v jiné literární
vrstvě, v kontextu tvorby významných autorůjako druhovéítvary pr6zy psychologické či společenské,
zcela jinak koncipujícísvého,,mďelového čtenáře...
Miím na mysli např. Boženu Be.
nešovou, Jarmilu Glazarovou, Marii Majerovou, Ivana olbrachta, Marii Pujmanovou. S
výjimkou Robinsonky a Předtuchy " představují.iejichpráce o dívčíchosudech tvorbu pro dospělé,nepostrádajívšakvlastnosti, kteréje mohou činitneintencionální sloŽkou četbymládeže.
Po r. t948 byla dívčímrománkům stejnějako Červenéknihovně či Večerům pod lampou
vývojová linie přerušenaadministrativním zásahem, operací vyloučení,zdůvodněnou ideologicky (buržoaznípřežitek) a axiologicky (literrírníbrak)' Nechtěným důsledkemtohoto opatření
byla osmiletá absence veškeréprózy s dívčíprotagonistkou.

poezie.ln:Proměnysubjektu,
J. Holý:Modelovýčtenář
meziválečné
sv. 2.,red-D' Hodrová,Pardubice
l 994.s. l ó3.
Srov' D. Mocní:Červená
knihovna,PrahďLitomyš|
l99ó,
M' MajerovoucitujeZ. K. Slabýve studiiDívkypro román.In:Dívkyproromán(sb.),Prahal9ó7' s. l l6'
M. Majerová: Robinsonka,1940;M. Pujmanová:Předtucha,l 942.Z ostatních
uvádírn:
B. Benešová:
Don Pedroa Věra
Lukášová'l93ó'J.Glazarová:Vlčíjáma'
l958.AdYent'l939,I.olbracht:osmutnýchočíchHanyKaradŽičové,
|937.
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Na tuto situaci zareagoval apelativním článkem Micha| Sedloň na podzim r. l956.' Zv|áštní
druh prózy pro dívky je podle jeho soudu nutný, dívčíromán nenívyhraněný románový typ a příběhy dnešníchdívek se vymykají stanýmschématům'Je žádoucípřestat je zanedbávat..,,Copak
není lókavé zpodobit dušenašichděvčatve školdch a na pracovištích,na hřištích,v laboratořích i
na družstevníchpolích?,,. sedloňův apelativní text přímo předznamenď míseníaspektů,kterým
bylo na dlouhý časzatíženokritické a teoretickétozvažováni nad prózou pro dívky častooznačovanou rozpačitým přívlastkem ,,tak zvanát,. Sedloň jako doklad svého pojetí prózy pro dívky
uveď výhradně díla hodnotná, žánrově i jinak rozmanitá (např. Robinsonku Marie Majerové,
l940;BirjukovovuCajku,|947;novelu PetraLucieRomainaRol|anda,1919),alejejichvřazenípod společný termín,,román pro dívky..nechtěně iniciovalo kritickou reflexi nově vznikající
prózy s dívčíhrdinkou výhradně v konfrontaci s konzumní meziviílečnoutvorbou.
oŽivení těchto konfrontacívyvolďy na konci 50. tetpráce Heleny Šmahe|ovéMládí na křídlech a Velké trápení.'Rázem upoutaly pozornost kritiky' podnítily úvahyo ,,dívčím
románu nové.
ho typu,,*,ootevření,,dveřípro celý žónr,,'a autorčiněcílenémúsilío jeho regeneraci.Z.K. SIabý
např. ve studii věnovanéHe|eně šmahelové v r. 1961 piše:,Jenomž" o,o si přímo programově
řekla, žechce českoudívčíliteraturu vymanit z povrchnosti, limoruidovosti, obscénnosti.Bylo jí
od počdtkuja'sné,žeřemeslní literáti zavedli literaturu pro dívkyna scestí...,,Na úroveňjejích romdnůstaví z ostatní ,,dívčí,,literatury jedině pnici Zdenky Bezděkové Řitati mi Leni (l948),
dodává však,Že ,,tento romón původněnechtěl být dívčímromónem,,.,,,Podobná tvrzeni, v nichŽ
intencejepochopenajakožánrovádominanta'demonstrujíteoretickouneujasněnostnázorůotak
zvanédivči pr6ze; zdtraz1ují a současněvyvracejí její specifičnosta mísíkritéria pro její charakteristiku. Sama Helena Šmahelovánadnesenáslova o svém programovémúsilío rénesancidívčíhorománu jako žánrupobaveně vyvrátila: ,,Kdyžknížka(roz. Mládí na křídlech) vyšla,doslova
jsem se zděsila nad kritikou, která o ní šmahempsala jako o dívčímromdnu.'.,,,,
oživení prózy s ústřednídívčípostavou na přelomu 50. a 60. let vyvořilo v tvorbě pro mládež
barvitý obraz střetávání uměleckých ambic a konvencí, kritických soudůa nevytříbených reflexí.
Termín,,dívčíromán..ochotně ožil s celou svou neŽádoucížánrovouzátěži.A|e už v r. 1958jej
označilza konvenčníJúlius Noge v recenci ,,konvenční
práce.i Ferdinanda Gabaje Maturantka
Eva.Zdtnaznil potřebnost hodnotných textů,nikoli obnovu románů,kterékdysi tvořily ,periferii
literarury,,,,"Konvenčnítermín,najednoubohatěfrekventovaný,ovšem reminiscencina tutoperifernítvorbu objektivně pomáhal obnovit, a to v situaci, kdy se intenzivně korigoval názor na potřebnost zvláštní četby pro dívky. Nebyla přitom vyslovena, úm méněpak anďyzována možnost
inspirace v niíročné
literatuře, at již pro dospělé,nebo pro m|ádež.
Dívčíchpróz v první půli ó0. let vznikla, byla vydána a pro nízkou kvalitu takénevydána celá
řada, ďe pojmově uchopit jejich specifikum a rozlišit jejich příslušnostk literiírnímkontextůmse
teoretické reflexi nepodďilo. Pojmenování ,,prózas dívčíhrdinkou.., kteró se později stalo výcho.
diskem pojmového upřesnění,použil sice Václav Stejskal už v r .1962,,, ale po celédesetiletíse
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prob|émech
romÍnuprodívky.Z|atý mái l95ó.57,č.l, s. |5.l7.
c . d . .s . 1 7 .
H. Šmahe|ová:
Mlídí a křídlech,
Prahat95Ó.
J. Hrabákovií:
o dívčí
román nového
typu,Z|^tými! l959,č.I0, s. 47|-2.(H.Šmahelová:
Magda,Prahal9.59.)
Z'K. S|abý:Románpro r|ívkynebodívkypro román.Z|atý
mríjt9ó0' č' I, s. 29. (E. Petiška:Děvčata
a řeka,Praha

r9s9.)

Z.K. Slabý:Na kříd|ech
m|ádí,
Z|atýmá1l 9ó|, č.7-8,s. 290.
J. Noge: Be|etrizovanávýchovovedačivýchovaumením?,Z|atý m'Í!j
1958'č.7' s. 206. (F. Gabaj:MaturantkaEva'
Bratislava1958.)
V. Stejskal:Moderníčeskáliteraturapro děti, Prahal962, s. 30ó.
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objevovalojako sporadickésynonymumk vžitémuoznačenídivčiprízačidívčíromán.Renesance tohoto románovéhotypu se záhy ukáza|ajako problematická; v r. 1965 nadšenýpropagátor dívčíčetbyZ. K. Slabý po právu konstatoval, že ,,nad dívčímromdnem je zataženo...,.,ba
dokonce už ,,poprchává..'Konstatoval to sice nad dvěma texty slovenskými, ale jeho postřeh, že
sejimi,,celkemprodlužujestagnace,dokterésedostaladívčíčetbavposlednídobě,,,amíněni,
že ,,problematika dívčíhoromdnu je přece jen ošiclnější,
nežjsme se domnívali...o,se nepochyb.
ně opírá i o českýkontext. Domníviímse, žepokles regenerovanéhodívčíhorománu souvisel i
prostůrek
se snahou kritiky ,,určit ve specifickémprostoru prózy pro mládežještě speciJičtější
pro dívlq a pokud možnojenom pro ně a vymezitjej žónrově za pomoci funkcí, úzcededukova''
publiku... Podobná snaha objektivně směřuje zrámce niáročné
ných z jeho určenostidívčímu
literatury do linie tvorby populrírníaž triviá|ní a podléhá tlaku dívčíhorománu jako žánru s
vytrvalou tradicí, bez ohledu na subjektivně sebelépemíněnévolání po jeho novém typu.
Nové impulzy přinesla ažtvorba druhépoloviny 60. let, kdy SNDK vydává B|ues pro Ale.
xandru Věry Ad|ové, Pět holek na krku lvy Hercíkové, Blázny a Pythagora Hermíny
Frankové, Divoké prázdniny Jana Procházky a Metráček Stanislava Rudolfa a v mladé
frontěvycházíCtyřlístekpro štěstíJanyCervenkové.'.Tytotextyvneslydoprózysdívčípostavou tvořivou atmosférudoby svého vzniku, účastnyna vlně kriticismu a psychologismu v
tvorbě 60. let, a úspěšněse vymkly zžánrovékazajky dívčíhorománu' KníŽkaVěry Adlové sice
konvenčníchprvků nese dost, ale portrét Alexandřiny sestry Martiny ji k jmenovaným aktivům
60.letpňbližuje. UŽ tím,žezpÍemiryepizodpozvedáMartininpříběhjakoproces sebepoznání
a prohlédánímylných fikcí' včetněvlastních.I novela Ivy Hercíkové - ovšemdaleko hybněji a
pronikavěji - pracuje s prohledáním konvencí a fikcí. V úsporněexponovanémkonfliktu s humorem zachycuje v Životě svéhrdinky fázi,kdy místozaŽitéhosetrvávánív danémchodu věcí
nastoupíkritičnost,skepse, sebereflexe' překočení mezí mystifikace a reality, závažnérozhodnutí.
Hermína Franková nechává svou jedinečnou Emílii vypravovat a jednat s humorem až
groteskním,b|áznivým,parodujícím.
Napadá konformitu, formalismus,podlézavost,přetviířku.
Žádnou tvárnou konvencí neusnadňuječtenrířkiím
vstup do Emítiina študáckéhosvěta, v něrnŽ
se pohybuje s heslem Pythagoras k,'ráčíz
bodu A do bodu C po přeponě, přímo, s rizikem, ale po
svém,s osvobodivou svěžestí,s vědomím společemskýchsouvislostí.
Jan Procházka na|ézáv Divokých prázdninách docela jiný svět, a to nejen tím, žesi volí
venkovskou scenerii.Děvčea kůň,oba nedospělí,oba nespoutaní,v něm vytviířejímezi sebou
vztah, v němŽ realizují svou osobitost i právo na vzájemnétolerování. V populrírnítvorbě pro
''
dívky patřítéma,,dívkaa kůň..,,,děvčea pony..k námětůmfrekventovanýma trivia'|izovaným.
Procházkova novela příslušído zcelajinéhokontextu, nenínový typ ničeho,co uŽ tu bylo, je suverenníuměleckécílo. Stejně tak román Jany Cervenkové Ctyř|ístek pro štěstí.Dívčípolosi-
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Z.K. Slabý: Nad dívčím románem zataženo. Z|aÍým:á!jl9ó5, č.2, s. 75. (Recenze ,'románu pro děvčata..E. Čepčekové
Mýlka nep|atí'Bratislava |964.) z. K. S|abý: Nad dívčímrománem poprchává, Z|atý máj |965' č.2, s. 7Ó. (recenze
romátru H. ZeIinovéVečerneprídem,BratisIava l9ó4).
V. Vařejková: Na počátku by|a Maty|da, z|aÍý máj l 9Ó7' č' |0.
V. Adlová: B|ues pro Alexandru, Praha l9óó; l. HeIríková: Pět holek na krku, Praha l9óó; H. Franková:B|,Ázni a
P y t h a g o r a s , P r a h a l 9 6 6 ; J . P r o c h r í z k a : D i v o k é p r á z d n i n y , P r a h a | 9Só. 7R;u d o l f : M e t r á č e k ' P r a h a l 9 ó 9 ; j . Č e r u e n k o v á :
Čtyřlístek pro štěstí, Praha l969.
o pokleslých pony-storieshovoří např' Friedrich Frc|dv pojednáníAnglické knihy pro dívky. In; Dívky pro ronrán,
Praha l 9ó7, s. ó4. Je obmně zajímavé,jak mnoho postřehůzahraničních kitiků o dívčímrománu v uvedeném sborníku
by try|o možnéapIikovat na komerčnívInu tě.chtopróz u nás v současnésituaci (včetnějutorských charakteristik).
N a s v ě d č u j e t o m u i í a k t . ž e d a l š í r o m á n J a n y C e r v e n k osveém e s t r ž i v o t a č e k a | n a v y d á h í d e s e t l e t ( 1 9 8 l ) .
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rotek' dětskýdomov ani epizodaútěku,známéz náročných
i triviálníchpróz, neznamenají
ani
autorskouzávislost'ani Žánrovoupříslušnost.
Idy|ický názevvyvolávánapětíve vztahuk neúhybně drsnémuději, zvýrazňujeparadoxyv pojetíviny, trestua spravedlnosti,rozpormezioficiiálním
a lidsky chápavýmhodnocením
dětí'dospělýchajejich činů'Snadprávě pro svou nonkonformitu
zůstalatatopráce ve složité
kulturnísituaci nedoceněna'''
Stanis|avRudolf Metráčkemneusilujeo záběrspolečensky
tak hluboký, vytvátřipříběhsémantickyprostý.Zápas s všedním
handicapem,který jeho hrdincenepňnáší
soucítění,
ale nový a
nový výsměch'však zpodobil přesvědčivěa natolikpoutavě,žejej ve výčtuaktiv 60. let nelze
opomenout,třebažese na něj některéz následujícíchcharakteristiknevztahují.
Pokusmesepo dílčích
Zastaveních
přejítk obecnější
úvaze:
jsmejakojejívýchodiskozvolili, jsou natolikrůznorodé,
MůŽeme
konstatovat,
Žetexty,které
Žeje nelzepřeklenoutgenologickýmpojmenováním.
Autorskáindividualitadominuje.I jejich hr.
dinkyse výrazněliší-např.užvěkem_atojeaspektvliteratuřeproděti
am|ádeždů|ežiýižánrově re|evalentní.
Nejsou to dívčí
romány. Autorům(autorkrím)
nejdeprioritněo dívčí
čtenářky'
jakýchjsou ,plnéulice,,(řečeno
s UmbertemEcem),nejdeo varioviíní
konvenčního
při
dívčího
běhu,aleo uměleckýútvar,
zpodobující
dívčí
hrdinkujedinečnou
v osobitěspatřeném
intervalujejího životaa ve zce|akonkrétníspolečenské
konstelaci.Není přitom zanedbatelnýstřet této
hrdinky s fixovanounormou,se zažitoukonvencí(v případěHermínyFrankové i s explicitně
představenou
konvencíliterární'.,),
s pohledemklouzajícímpo povrchujevůa vztahů,a s tímsou.
visícísémanticky
přesah,který se čteniířek
dotýkáhlouběji,naléhavěji,
zprostředkovanějivjiné
hodnotové
a proŽitkové
rovině neŽvariacena konvenční
téma.
I tímsi tytoprózy na|ez|ymístov kontextunáročné
s|ovesné
tvorby pro mládeŽa potvrdily z
jinéhoúhlua v jinýchliterrírních
jmenované
souvislostech
nežv úvodu
románya novely ztzv. ve!.
ké literatury,žeprózas dívčí
hrdinkou'byépsána
pro mládež,nemusíbýt fatálněvázánanažáwovékonvencedívčího
románu'resp'románku.
Voláníkritiky po dívčím
románuna sklonku50.let seukiízalojako nevyzraléa snadi matoucí,
protoŽeznamenďomíseníkritériíz roviny triviiilnítvorbys požadavkynanáročnou
|iteraturu.
Záměrné,kritikou inspirovanépřekonáváníkonvencív mezíchžánrunemohlodospět k vytvoření
dívčího
románu ,,novéhotypu...Ambiciózní di|abyla tvořena s osobníautenticitou,bez cílené
konfrontaces tradicí,podobou a funkcídívčího
románujako žánru(s výjimkoukonfrontaceparodující)'bez intencevytvářetjehonovýtyp.
Teoretickáreflexedospělak novémupojmenoviíní
- próza ((ňeji pak román,
novýchútvarů
nol,ela,povídka)s dívčí
hrdinkou.Nový termínobsáhl v osmdesátýchletechi aspektaxiologic
ký,'.,chtělpojmenovatdíta sledujícíuměleckéambicev rrímciÍévětve prózy promladéčtenáře,
pro niŽ v současné
době volímetermínspolečenská
či psychologická.''
V osmdesátýchletechbylo uŽna co seohlédnout,
v proudukvantitativněbohatěse rozrůstající
prózy hodnotovědiferencovat,vrcholky vln tohotoprouduijeho prohlubněstratifikovat.
,,diyči,,
Domníviím
se,Že vědomísoučasného
rozvrstvenírománůpro dívkyajeho reflektovánís pomocí

l8
l9
20

H.Frankováoznaěi|a
Bl:íznyaPythagorazadívčírománz.elazřejÍDěprovokativně.svědčí
otomijejípředmluvak2.
vyd. z r. 1994.
Srov. např.o. Cha|oupka:Žánrová sk|adba|iterarurypro děti a m|ádež.
próza,z|atý máj |985, s. 497-498;J.
Dívčí
Kopál - E. Tučná- E. Preložníková:
pre deti am|,ádež,
Literatúra
Bratis|aval987.
Srov.Z. Stanislavová:Priestoromspolďenskejprózy pre deti am|áÁež,
Prešovl995.
H. Šmahe|ová:
Žrí<lné
figury (r.ozhovor
s J. Deí.enerem),Z|atýrnáLj
l9ó4, č.4,s' l50.

pojmů,,populrí
dnešníkitiky s
kontextu,do kte
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pojrnů,,popu|ární,,
a,,triviální..poskytne i zpětným poh|edům nové zaostření.A ve slovníku
dnešníkritiky snad umoŽní postihovat hodnotovou úroveň dívčíchrománů právě v tom
kontextu,do kteréhose vřazuií.
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K PR0BLÉMUTBIVIJ1,LN0STI
v sLoVENsKEJPBozEPREDETIA I\4LÁBEŽ
90. BOKOY

predeti am|ádežsapo roku 1989na Slovensku
asoveja v jej rámci aj triviálnej,literatúre
uvolhili bariéty(počassocializmuvytváranéaj inštitucionálne),
hoci ani medzi februárom 1948 a novembrom l 989 tu nebola triviálnosťneznámym pojmom. Sprevádzala však literi{rny
proces akojav nechcený, preto mnohokrátzámerne nevidený. Je teda istým paradoxom, že v určitých časovýchúsekochliteriírnehovývinu bola triviálnosévytviíraná síce nezámerne, ale zato priam inštitucionálne: jej pojmová podstata (baniílne,zjednodušené)kráčala totiž ruka v ruke so
schematickou tézovitoséou,
s ,,kultom..socialistických ideálov (50. roky)' v iných významoch
(všedný'ošúchaný)zasa poznamenala profil detskej literatúryv ,,ponormalizačnom..období (70. a
80. roky). Po novembri 1989, keďsa detská kniha opátovne otvorene stala trhovým artiklom, nadobudla kultovoséuž ani nie tak ideologický háv (ten sa objavil v opačnomsvetonáZorovom garde
azdanajvýraznejšiev častiduchovnej spisby), skÓrpodobu absolutizácie sladkastéhoidylizmu či,
naopak, násilia, a pridružil sa k tomu i taký faktor, ako je priemyselná ',výroba..knihy.
Vyjdime z konštatovania,že v súvislosti s triviiílnoséoumožno v literatúrehovoriéo žánroch
primárne triviálnych a o žánroch sekundárne trivializovaných. od primrírnetriviálnych Žánrov sa
spravidla neočakávajúvysoké umeleckévýkony, akceptuje sa fakt, Že pracujús istou schémoua
svojou zrozumiteťnosťou
a funkčnýmzameranímsúneobyčajneústretovévďi špeciálnym psychologickým čirelaxačnýmpotrebám virtuálneho čitatela.V tvorbe pre deti a mládeŽ patria do takejto
sférypovedzme rozličnéžánredobrodružnejliteratúry,príbehypre dievčatá,váčšinascience fiction, niektorétexty synkrétnehotypu (leporelá, populiírnapieseň) a pod' Pravdaže,aj tieto Žánre v
rukách skutočnetalentovaných autorov hodnotovou úrovňoupresahujúplytkéestetickéniíroky trivializmu..V slovenských podmienkach sa to týka najmá dievčenskýcha chlasenských príbehov,
ktorésau najlepšíchautorov reagenciou na aktuálne antropologickéa sociologické problémy mla.
dých i hlbkovým spósobom ich umeleckej ana|ýzyzaradili do kontextu spoločenskejprózy. V podpoviedky, novely a romány z póvodnej slovenskej tvorby mali
state dievčenskéi chlapčenské
v minulých desaéročiach
spravidla vyššieambícieneŽ iba v pósobivých schémachopakovaéošúchané,ouepané,všednémotívy a postupy a uspokojovaťtak hlad dospievajúcichpo knihách nap'nených analogickými citovými zmátkami, aképreŽivajúoni sami. Na takomto pozadíboli zváčša
kritikou aj recipovanéaje to ijedným z dÓvodov, prečosa triviálnej literatúrevenovala v nedávnej
minulosti len okrajová pozornosé:tvárili sme sa, akoby nebola taká rozsiahla alebo aspoň až taká
aktuálna.

Pojmy popu|rírnej
a triviálnej|iteratúry
teoretiokyrozpracova|a odlíšiIPeterLiba naposledyv pub|ikáciiDostredivé
priestory|iterarúry'
Nitra |995.
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napr. Jozefa Pr
rozprávkového
vých ,,digestoc
Triviálizáci
cich. Predchod
schematické di
zdrojov tohto t
vlastne sformo'
,,detskéhoaspe
kontextu spolot
tradície a prisvr
nokritické posu
nostnéhodozrie
bani{lnosti (nap
t$Vla (H. Dvoi
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i z tohohťadisk
V každomprípade,na problematikutriviálnostisadnesmožnopozrieé
a, akýpozíciu
preniká
na
v
mi cestičkami
do žánrov,ktorési robia niírok
skÓr ,,centre..
nežna periférii
literárnychhodnÓt,tedaako sa určitýžánertivia|izuje. Z tohtoaspektunás budeprvok triviálprózy premládež.V obidspoločenskej
nosti zaujímaťnajmá
v autorskejrozprávkea v žiínroch
voch prípadoch sledovaný jav v slovenských pomeroch nepochybne súvisí skÓr s
populiárne,
problematickotrúrovňoutvorivéhotalentuautoranežs tvorivým zámeromnapísaé
neniíročné
dielo.
napojenánapríkladna kašírovanú
konštrukciupríbeV autorskejrozprávkebývatriviiílnosé
stavebnýchelementovróznych sujetovÍudovýchi autorhu, v ktorejsa postupuje,,montážou..
pípadnevypomáhajú
skýchrozprávoka ich naivnouaktualizáciou(JánŠtiavnický)'
aj stavebné
postupyinýchžánrova autobiografickézázemie(Jozef Krril] ŠtefanBa|ák). Výslednýútvarne.
vyslove.
invenčne
opakujeošúchané
motivickéklišéa svojouvýpovednouhodnotouječastokrát
ne banálny.objavuje saspravidlau druhoradýchtvorcov.Inýprípadtrivializácierozprávkového
Žánrupredstavujepostupspojenýs detskouliterrírnou
sjej preferovaním
hravého
,,modernou...
intelektu.Ak autorskýsubjektneudržalmierua funkciufuavosti,dospelk silenému,
funkčneaj
pohrávaniusa s jazykovýmia motivickýmijednotkami.Tentopostuppara.
invenčnesterilnému
zitujenajmána animovaneja parodicko-nonsensovej
rozprávke,primitívneimitujúcdetskúhravosé.
Poznámeho z tvorbyzačínajúcich
autorov,a|eajz častitvorbyrenomovanýchprozďkov,
napr.Jozefa PavlovičačiKristy Bendovej. Napokonje tu triviálnosťako dÓsledok redukcie
rozprávkového
textuna holúsujetovú
kostru,ako to moŽnov 90.rokochvidieév tzv' rozprávkopóvodu.
vých',digestoch..
spravidlaimportovaného
predospievajúTriviá|izáciaje všakaktuálnai v tzv. dievčenských
a chlapčenskýchptózach
cich. Predchodcom
tejtotvorby,menovitepríbehovs dievčenskou
hrdinkou,súsentimentálne,
proveniencie,kedžedomácich
schematickédievčenské
romániky, na Slovenskuinonrírodnej
zdrojov tohtotypu prakticky nebolo.Próza s dievčenskou
hrdinkousa u nás vo všeobecnosti
vlastnesformovalaažkedysi v 60. a začiatkom70. rokov. Vdhka tvorivej aktivite prozaikov
aspektu..(Jarunková, Gašparová,Ďuríčková,Navrátil) sa formovalaako súčasé
,,detského
jej dobré
prózy premládeŽ(príbehovzo životam|ádeže),
kontextuspoločenskej
spoluutviírajúc
tradíciea prisvojujúcsi pozíciuv hodnotovomcentredetskejliteratúry.
Preto aj prejej literrírnokriticképosudzovanieplatili hodnotové
kritériá,,vysokej..literatúry.
Zobrazeniuveku osobnostného
dozrievaniaa citových-zmátkovsa, pravdaŽe,aj vtedypritrafiladávka šablónovitosti,
banálnosti(napr.tvorba E|eny Cepčekovej).Sušl'avo-maznavý
sentimentalizmusa sladkastá
t$vla (H. Dvořáková: Dievčence,1984),resp. vypátý,umelo vytvorenýdramatizmus(M.
Ceretková-Gállová: DlhéčakanieAdely Drozdíkovej,1982)čibanalizujúca
všednosť
súvšak
typickejšiepreobdobiestagnáciekoncom70.a v prvejpolovici 80.rokov.Aj zásluhouiniciatívy
vydavateťstva
Mladéletá sa úroveňpríbehovo dospievaníopáťpozdvihlaku koncu 80. rokov
(Dušek'Giocko, Podracká, Vášová' Holka a iní).V 90.rokochsa všakúroveňdievčenských
a
príbehovzo životavo všeobecnosti
chlapčenských
nivelizovala,pričomsa zreteÍnou
stalakríza
dievčenského
románua novely' V tejtooblastisa objavilolen niekolkotitulov (K. Jarunková:
Nízkaoblačnos{t993,I. Gálová: Deň otvorenýchočÍ,
1991,N. Baráthová: Plavovlaséhviezdy,1993,Páédníprenáhodu,
l99ó).Anijedenneprekračujehránicekonvenčnespracovanéšablón rodinných kríz. Ak sa usilujú o
ho príbehuo dospievanína pozadi ošúchaných
potompracujú
sujetom,ak sa snažiao hrdinkuvšedného
dňa,
ozvláštnenie,
s vykonštruovaným
vytvárajúnaopaksujetfádny' Tak čionak súpre tietopríbehypríznačné
stavebné
klišé,lacný
novelaa románsúpočetne
Chlapčenská
bohatšie
sentiment,prípadneaj dávka moralizátorstva.
prózy (P. Glocko: Robinson a dedo Mi.
zastúpené,
nájdu sa medzi nimi aj pozoruhodnejšie
savšak
l990,Normá|nycvok, l993),váčšinou
lionár, 1990,P. Holka: Prekážkarv džínsach,
činite.
ktorámá v dejináchslovenskejpózy premládežminulosé
i tátoŽánrovo-tematická
oblasé,
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jej umeleckejpodoby(ondrejov, Bodenek, Rázus, Král),
sa na konštituovaní
ťapodieÍajúceho
viac čimenejtrivializuje.
je markantnýv chlapčenských
románochJána FeketehoPastier padajú.
Sledovanýfenomén
cich hviezd (1993)'BenjamínaTináka Anjel v michigane (1996)aleboHany Ze|inovej Ruža
zo saméhodna (1997),a to v.obsahui úrovnikoncepcieepickejreality,v úrovnijej líterlírneho
(zámemébo
činezámerného)
stratégiiautorapri vytviíraní
spracovaniai v recepčnej
,,populrírnespracovanejtémyživota
ho..rozmerutextu.Feketehoromán sa pohybujev rozmedzikonvenčne
a povrchnévidenie vecítypicchlapcav škole,doma,v internáte.Zjednodušené
dospievajúceho
Nahadzujúsa totižv udýchaako pseudoproblém.
kých pre dospievaniespÓsobuje,ževyznieva1ú
profilovanie
s istýmidósledkamipre osobnostné
nom tempe,bez šancedozriel logicky sa vyriešiť
jeho
je
názormiiritujúconaivnáďepostava mysleníma jazykom nepresvedčivá,
protagonistu.
Aj
jednak',secesneornamentálnym...
štýlomrozprávarozrečnená,
čoje spósobené
bo romantizujúco
ča,ale aj technickynezvládnutýmvnútorným
monológom.
V ostatnýchdvochprózachje koncepciaepickejskutočnosti
ovplyvnenáaktuálnoutémoudrogovejzávislosti,ktorá užsamaosebeje čitateťsky
atraktívnyma dnesaj módnym artiklom(pred.
aj v
tým spracovanáv Holkovej noveleNormálnycvok, okrajovoa vcelku bezzubonačrtnutá
románeJána Navrátila Klub Lucia, 1995).LekrárBenjamínTinák, profesionálnedobrezorienV tom
tovanýv oblastidrogovejzávislosti,sa strategickyzamera|na vytvorenierománu-exempla.
zmysleje jeho hrdinaexemplárnepozitívnya stávasa tézovitouatrapoudobréhochlapcazo Slopobytev Amerike úspešne
venska,ktoý na ročnomštudijnom
odolávapokušeniusexu,alkoholua
na audrog,ba v Íomtosmerezohrái úlohu,,záchranára,,
' Príbeh'koncipovanýako s|eds ohÍadom
s podobnou
torskýzámerúčelových
epizód, má vcelku banálnupodobu,postavajenačrtávaná
kátkodychoséou
a plošnoséou
ako u Feketeho,potomi ce|ýzobrazenýproblémpósobízÍahčujúco.
faktickýmiinformáciamio reáŠtýlnieje v tomtoprípadeornamentálny,skór neúmernezataŽený
liách USA' ktorétu fungujúspravidla vo svojej fyzickej a naratívnejpodobe,nie v podobe
obrazno-umeleckej.
Napokonpróza Hany Zelinovej Ruža zo samóho dna je ukážkouužani nie tak slovenskej
póvodnejtriviálnejpr6zy, akoskór gýčovitej,
spisby.Ze|inavá,kedysipríslušníčka
natubulvrírnej
- ',nymfickej..podobe,akobysa rozpomenulana svoju
povedané
rickej prózy vjej - čepanovsky,
literiírnumladosé,
z nej najmána ,,anjelské
zeme*",a opáésaraz pokúsilao polemikuegoistického
komercionalizmu a agresivity súčasnej spoločnosti s ,,vybájenými zátišiami..
rozprávkovo-patriarchálnychvízli.
Na tomtopozadipostavilaproblémneochotymladéhonarko.
pátraniepsychológapo
manaMária žiťa liečié
sa z drogovejzávislosti,pričomskoro detektívne
tejtoskutočnosti
naplnila,akoje to u nej užzvykom, záhadatri,náhodami,
,,rodinnejanamnéze..
rodovými zatažcniami
a osudovýmivázbami,čímsa ústredný
problémdostalvlastnena vedlajšiu
koťaj.Kontextromantickyozvláštnených
postávobohatilao prvky oidipovského
komplexu,kleptománie,gigolizmu,nevynechajúc
Romantickyvyumelkovanýsvet
ani prírerotickýchpikantérií.
patriarchálehoživotného
štýlusa kašírovane
spájaso svetomkvázimoderným,diabolskés anjelským,staroi novoaristokratické
s plebejským.V konečnom
dósledkuaj o tomtorománeplatíCe-

2
3
4

.'secesne
rodokmeňaJána
Ako
štyIizo'vaného
novoromantika.'
typo|ogického
označiI
J. FeketehoM' Jurčo(Poodha|enie
Feketeho,z|atý m:i'j1990č.2' s. l53.).
H. Zelinovútypo|ogickyzaraďujedo kontextunaturickejprózy o. Čepanv pub|ikáciiKontúrynaturizlnu,BÍatislava
1977.
Problém'.anje|ských
zemí.'v slovenskejpróze po|ovice40. rokov práve na pozadírománovejtrilógie H. Ze|ilovq
In: E|án,
sformulova|J. Fe|ix v znám€ j statio novécesty prózy a|eboprob|ém.'anjelskýchzemí..v nďej |iteratúre'
marec.aoríll94ó'

panovo konštato
vzéahovmedzi et
Íadnébludisko tv
nosti dejovéhok
autorskéhorozpn
vrchovo a povrch
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Na pozadídv
hl'adískaagresiv
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cich hodnotovýc
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panovokonštatovanie
vyslovenéna margotrilógie Anjelská zem,že,,absencianáIežitejmiery
kontextuneprehmedzi epizodickýmiprvkami avýznarnovýmcelkom robi z dejového
vzéahov
pričomnevypracovafaktov,digresií,vzéahov
a scén..',
bludisko tvarovonedotiahnutých
ťadné
princípu:striedanie
naratívneho
nostidejovéhokontextuasistujev tomtoprípadeaj zmátočnosť
s priamymnerozširuje
uholpohťadu
na sledovanýproblém'ba ani len porozprávača
autorského
postupy,skór to čitatefvníma
ako dósledoknerozprávačské
vrchovoa povrchneneozvláštňuje
dostatočnejliterárnej transformácie surového materiálu, rovnako ako aj priamočiaro
moralizujúciexplicit prózy.
sa ukazuje,žez
Na pozadídvoch žánrovýchokruhov,ktorýchsme sa dotkli podrobnejšie,
z ktoých
fenoménov,,odolnejšie..sú
autorské
rozprávky,
agresivity
trivializujúcich
hťadiska
nnohé dosahujú vysoké estetické kvality (Ján Mi|čák' Já,n Uličiansky, Daniela
próze zodpovedajúKarol Pém,Danie| Pastirčáka iní).V spoločenskej
Šilanová-Hivešová,
oblaséjehodnotovo,'spriemeiovaná..
cich hodnotovýchpendantovniet.Táto Žánrovo.tematická
prúciu,
pozvoťna
a nenápadneprijímapodnetyzo spektratriviálnejlistredného
do šedivejšieho
javu:žánerpóvodnetriviálnejliteratúry(dievčenský
ro.
Sme tu svedkomzaujímavého
teratúry.
ktorésa v špecifických
moralizujúcipríbehnemeckého
typuz |9. storočia),
mán, chlapčenský
pre deti am|ádežetablovaliako žánerjejhodnovývinovýchpodmienkachslovenskejliteratúry
_ pros.
vytviíralisvoj triviálny rozmermasovejšie
akobysi aždnes,dodatočne,
tového,,centra..,
tredníctvomsujetovej i výrazovej šablónovitosti,Žánrovej a fabulačnejkašírovanosti,
stavebné
a povrchovejexkluzivity,aj priamďiarejšiehomoralizovania.Ptavdaže,
sentimentality
aj s nespornýmiestetickýmiziskarekvizitypopulárnychžánrovdokážupodaktoríautorivyužié
mi (napr.A|ta Vášová).
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