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Název nrého pi.íspěvkLr zdťrrazriuje, Že rrrojí arrrbicí trelrí poktts o
syrrteticky obraz české poválečrré prozy, ale ntnolrenr skromnější srraha
zanryslet se nad něliterynri jejínri aspekty a pŤedevšínr tlad několilia
kor*rétnínri díly.

V oblasti prozy je zvláŠtě patná diskontinLrita jeji lro qivoje' do které-
lro uŽ od začátkv války rreustále zasahovaly politické zvraty. Z padesáti
osnri let, které uplyrluly od roku l939. bylojen deset iet. kdy se l iteratura
nrohla vyvíjet svobodtrě a sednr z rrich spadá do doby po roce l989.
Vzhledenr k tonru. Že ažnamalé v1ijinlky je toto období málo zpracovátrcl
a navíc bylo dlorrlro vystaveno ideologicky i.ízené desirrformaci, chci se
ve svych pozrtántkáclr soustŤedit jerr rra rrěkolik detailrrích zábčrťr. podlo-
Ženych pranrel]y zrokv 1947. V první části piedevšínr na časopisy, které
dokazují, Že v roce 1941 by|o Československo zenrí otevŤenych horizon-
tťr. kde literární v1i voj probíhal paralelrrě s vyvojerrt evropskyrrr. Svědčí o
tonr i srovnání Catrrttsova Morua Hostovského rotrrátru Ci:inec hlcda hlt,
stejně jako velk1y počet pi.ekladťr z cizích jazykťr. V drulré části se poktrsílrl
rta pi.íkladu ti.í korrkrétních děl ukázat. že rok 1947 byl kŤiŽovatkorr, rra
které se setkávali autori' kterí vstupovali do české literatury na počátkir
čtyi.icátlch let a jejichŽ dílo nrělo po roce l 948 rťrzné, pro tuto dobu c|ra-
rakteristické osudy'

Zalistujerrre-li literárrrínri časopisy rolru l947' zjistínre, Že y Praze i
v PaiíŽije to roli poválečrrého zájnru o existencialistrttts. JiŽ 15. ťrnora vy-
chází tÍetí číslo l,lilli věnovatré existerlcialisrrru. v jehoŽ Írvodrrí stati
konstatuje redakce. Že existencialisrrrusjejedrrouznejvyraznějŠích a nej-
diskutovarrějŠíclr tendencí současného rlyšlení. V polenrice s těnli, ktei.i
bud'vrrínrají existerrcialistrtus jako srrobsky rlrodtrí tretrd nebo jej odnritaji
a kritizLrjí, aniŽ by jej hlouběji zra]i, se piše: ,'Márrre-lise totrto fi losofií
vŮbec zabyvat, je pŤedevším tŤeba seztlánr,it se s rrí a stLrdovat ji rra základě
p vodrríclr textťr, a tomu chce pi.edevšínr slouŽit tento svazek Listťr, slrro-
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nráŽdivŠi vedle několika ťtvah česk ch soubor text vŠech vyzrtantrrych
autorťl, kterí se dtres k totrrttto tttyŠlenkovénu sntěru lrlásí rrebo kte.í
k trěnru rrraji blízko.... Vedle rozsáhlé ťrvodrrÍ stati a člárrkťr Ladislava Rie.
gera, Václava Navráti la a Jana Patočky obsalrirje číslo trl iázky z dila Hei.
deggerova. Jaspersova, Kafliova. Marcelova, Sartrova a Cantt.sova.

Česk čterráŤ nrěl pŤíleŽitost seznánrit se s existetlcialisnrenr samo-
ďejntě také na strárrkách Kritic'kého nlěsičníku. V zinltrítrl semestru
1941l1948 zahájil profesor Černy tla fiIosoficlié Í.akultě cyklus pr'ednáŠek
o existencialisnrtr. ktery něl velk! olrlas. Prvni seŠíÍ o cxistenc'iulisttttt,
zabyvající se existetrcialisnretrr zahratričrrínr. zejn-rérra fr.attcouzskyrll (Ca-
nrus. Sartre, BeauvoÍová), vyšel v roce 1948, byl bělrenl tydrre rozebrán.
dočkal seještě drrrhélro vydání. ale tŤetÍ vydání bylo uŽ ptl ťtnortt |948 za-
baveno. Drul 5g!i1 o existcncittl isl l la. větlovatly existencialisrrltr české-
nrrr .  Čekal  r ia  vydání víc rreŽ ČtyÍicet  let . -

E'xistencialisrrrr-ts t-tlěl salrroziejntě také své lr.rit i l<y a odpťrrce' Rtrdolf
KonečIty piŠe v Zalrr.adttíčkově llordzr o existerrcialisnrtt pod lrázvem ,El-
loso.fie nicot1l a tizkosti ' ' .,Není to poprvé v dějinách lidské kultur1. Že je
Francie baronretrenr evropsltélro počasí. NenrylÍnr-li se. pal' se stači podí-
vat jerr na tt' i francottzské revrte: levicovott Les Lettres Francaises, kato.
Iickott' Etrrtrratluelenr Moutrieretrt Ťízenou Esprit a existerrcialistickou
Les Terrtps Modertres. v rtiŽ se druŽí kolenr hlavy fi.arrcouzsliého existetr-
cialisrrru Jeatra Paula Sartra vŠiclrni. kdoŽ v této Íllosofli vidí ' iedin v -

raz dtlclrovnílro Života človc.lia naŠiclr drrťr'.,.l Kotlečny vidí ve stí"etnr.rtí
těclrto sktrpirr boj o duclrovni hodnoty nrezi platorrslio-ki'.esťaltskou tradi-
ci Evropy a trtezi dialektick nl ntateríalisnretll. Jeho stanoviSko k exis-
tetrcialisnttt je zcela rregatir,rrí. al.gtllnelltace proti llěnltl je vŠali vedetla
jalto otevi.erlá diskuse: .,Jestl iŽe se všali hlási drres o slovo s talt velk,vtlt
nároketrt lra pozorllost Íjlosofie existerrcialisnrr"r, a jestl iŽe do rií začÍna.1í
pálit jak z tábclra korrrrrnisticl iého nraterialisnru dialekticl lého, vyčítaje jí

rrezdravy individualismtts, tali z tábora fi.arrcouzslrych liatolíkťr. kteryrrr je

uepŤijatelná svyn atlreisnrelll' je dobi.e se pooltlédiroLrt po tonlto rrovétr-t
poktrsu evropského človělta zvládriotrt tentcl svět a snlysl vlasttríIro Života
_ ikdyŽ po nlém soudu jde o Íllosofii. ' '  pi.ederrr Ztracelrou, protoŽe celyn
svynt charakteren onrezellou na nlozeli ttnavenélro evropsliélro intelektu-
ála z kotlce tisici letí, ktery ztrati l vŠecli.o kromě jedné jiStoty: Že proŽívá
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Název ného pŤíspěvliu zd razriuje, Že mojí anrbicí tretrí pokus o
sytrteticky obraz česlré poválečné prozy, a|e mtrohem skromnější snaha
zamysiet se nad rrěkterynri jejínli aspekty a pŤedevšín nad několika
korrkrétnínri díly.

V oblasti prozy je zvláště patrná diskontinllitajejího v1ivoje, do které.
ho už od začátku vállry rreustále zasahovaly politické zvraty. Z padesáti
osnri let, které uplyrruly od roku 1939, bylo.1err deset let. kdy se literatura
mohla vyvíjet svobodně a sedm z rrich spadá do doby po roce l989.
Vzhledenr k tonru, Že ažnantalé v jinrky je toto období nrálo zpracovátro
a travíc bylo diouho vystaveno ideologicky Ťízené desinfornraci, chci se
ve svych pozrránkách soustŤedit jerr na rrěkolik detailrríclr záběr , podlo-
žerrych pramel1y zroku 194.7 . V prvrrí části piedevšínr na časopisy, které
dokazují, Že v roce 1947 by|o Českosloverrsko zenrí otevŤenych horizoil.
t , kde literámí v;ivoj probíhal paralelrrě s vyvojenr evropskym. Svědčí o
tol-tr i srovnání Canrusova Morzl a Hostovského ronánu Cizinec hledá b1lt'
stejně jako velk1/ počet pi.e]<ladťr z cizich jazykŮ. V drLrhé části se pokusínr
na pt"íkladr'r tŤí konkrétních děl ukázat, že rok 1947 byl kŤižovatkou' na
které se setkávali aLrtoŤi, kteŤí vsttrpovali do české literatr.rry na počátkrr
čtyŤicátlch let ajejichž dílo rrrělo po roce l948 rťrzrré, pro tuto dobu cha-
rakteristické osudy'

ZalistLrjer-rre-li literárrrÍmi časopisy roku 1947' zjistínre, Že v Praze l
v PaŤíži je to roli poválečného zájmLr o existerrcialjsrrrus. JiŽ l5. Íurora.vy-
chází tÍetí číslo l,lslli věnované existencialismLr. v jehoŽ ÚrvodlrÍ stati
konstatuje redakce, Že existencialisnus je jedrrouzn,ejvyraznějšíclr a nej-
diskutovarrějšíclr tendenci současného ntyŠlení. V polenrice s těnti, kterí
bud'vrrínrají existetrcialisn-rus jako srlobsky nlodní trerrd rrebo jej odnrítají
a kritizují, aniŽ by jej hlouběji znali, se píše: ,,Mánre-li se totrto filosof,rí
vŮbec zabyvat,je pŤedevŠínr tŤeba seztránrit se s ní a studovatji nazákladě
pŮvodrrích text , a tomu chce pŤedevšínr slor"rŽit tento svazek Listťr. shro-
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nráŽdivší vedle několika trvah českyclr soubor text všech vyznanrnyclr

autorťr, kteŤí se dnes k totntlto nryŠlerrkovémlt směru lrlásí nebo ktei.i

k trěnru naji blízko... ' Vedle rozsálrlé ťtvodtrí stati a článkri Ladislava Rie-

gera, Václava Navráti la a Jaria Patočlty obsahuje číslo r'rl iázky z díla |lei-

deggerova. Jaspersova. KaÍkova. Marcelova. Saftrova a Catrlusova.

Česk čtenáŤ nrěl pŤíleŽitost seznánrit se s existetrcialismen samo-

ďejnrě také na strárrkách Kritického něsíčníku. V zinrtrÍnl semestrLl

Ig41 lIg48 zahájIlprofesor Čerrr rra írlosof,lclié falruitě cyklus pŤednáŠek

o existerrcialisnru, ktery měl velk ohlas. Prvlri sešíl o existencialisltttt,

zabyvajícíse existerrciaIisnrenr zalrratričnín, zejmérra fratrcouzskynr (Ca-

nus, Sartre, Beauvoirová), vyšel v roce 1948, byl běhenr tydrre rozebrán'

dočkal se ještě dr.uhélro vydárrí, ale tŤetí vydárrí bylo uŽ po Írnoru 1948 za-

baveno. Dnth1) sešiÍ o exi,stencialismrt, větrovany existencialisnru české-

mu' čekal tta vydání víc neŽ čtyricet let.-

E'xister-rcialismtts nrěl sat't.tozŤejrrrě také své kritiky a odpťrrce. Rtrdolf

Korrečny píŠe v Zahrad ilčkově Akorďrr o existerrcialismir pod r-rázvenr 'Fl.

losofie nicot1l a tizkosti:.,Není to poprvé v dějinách liciské kultury, Že 3e
Fratrcie baronletrenl evropského počasí. Nenylínr-l i se. pali se stačí podí-

vat jer-r r-ra tŤi francorlzské revlte: Ievicovou Les Lettres Fratrcaises, kato-

lickou, Enurranuelem Moutrierenr iízenou Esprit a existencialistickou

Les Terrrps Modertres. v rríŽ se druŽí kolem lrlavy fl.arrcouzského existen-

cialisnrrr Jeana Paula Sartra vŠichrri. kdoŽ v této fiIosofii vidí jedin}i v -

raz duchovního Života člověka našiclr dnťr'..., Korrečrry vidí ve stietnuti

těchto slrirpin boj o cluchovní hodnoty nrezi platoIrslio-kŤesťarrskor"r tradi-

cí Evropy a nezi dialektickynr nraterialisnrenl. .Jeho starrovislio k exis-

tencialiimu .je zce|a rregativní, argtlmelltace proti rrěn-rLr je vŠak vedena

jako otevi-erlá disl i.use: ,,Jestl iŽe se vŠali hlási drres o slovo s tak vellrynt

ttárokem na pozortlost fiiosofie er'istencialisnrLr' a jestiiŽe do ni začínají

pálit jak z tábcrra komunisticltélro nraterialisnrrr dialekticlteho, vyčítaje ji

iezdiav1; inclividualismrts, talt z tábora fialrcor'rzskych katolíkťr, kterynr je

nepi.ijatelná svynr atl-reismerrr, je dobie se pooirlédrrout po tolrlto rtovétrt

pol.ou .u.op,i.ého člověka zvládnottt tento svět a snys1 v1asttiílro Života

- i kdyŽ po nlénr soLrdujde o fi losofii... pŤedenr Ztracenou, protoŽe celyn

svynt charakterem onrezellou na nozek trnaveného evropského intelektu-

ála z kotrce tisÍciletí, ktery ztratil všecko krorlě jedrré jistoty: Že proŽÍvá

I tjvoclni stat'rcdakce (ncpcrrJepsilo), /-r' i/r l. l9'1 /47. s l l l

2 V Čerlrr; 1,nltí tt druh se'št| cl c,tt'slanctq|tslntt' Prrha l99]
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sánl sebe jako ťrzkost. a v nejlepŠínr pi.ípadě sebepoznárrí jako hrltrs...a Ko-
trečn vidí koŤeny existetrcialisnu už v Descar1ově .,Cogito ergo sunr..,
které by podle rrěj nrělo ztrít: .,Deus est' ergo cogito.. a uzavirá ivorr stat.
slovy: ,,Clovek pyšny na svťrj rozul]l. oprány o svťrj rozunr - a nakonec
zvracejíci svot.t vlasttrí nicotit do Nicoty jeŠtě větŠí' vesmírtré... Práve
v torrt je problérrr existerrcialistrlu. V tont je talié problénl drreška...5

Zce|a jiny tÓrr a pl'edevšínr zcela jiná rétorika zan.iváz člár'ku Arnoš-
ta Kolnrarra Dye íendence v kolltinentátní filosofii v Tvorbč. Existerr-
cialisnir"ts je pro něj ,,filosof-re společenskélro. drrchovtrílro a tttravtríhcl
rozkladu. Íilosofick hrrědy rrror. kterym nakazil hitlerisnlus, st1.,eten}'
s dějirurého jeviště, ty své věztrě' ktei.Í forrrrálně vyšli z jeho ideologické-
ho tábora snrrti.'6. ,,Proto prvtrí povirrností kaŽdélro. konrtt isclit člověk
národ.  l idstvo opravdtt  dra l re.  je dťrsIedr lě potírat  jakorr l 'o l iv  h losof i i  roz-
padu, potírat pesitltisnrtrs. byt lrlasatelerrr optirrristického nazírání tra svět
a Život,. '. Akaždy' kdo rozsévá skepsi, negovárrí l idskélro gerria, kdo pro-
hlaŠuje, Že věda a techrri l ia jsott zlem' je rrepŤitelelrr človělia, kclo v Životě
kolern sebe. v lideclr a r.rdálosteclr kolenr sebe posti.elrirje jetr špatrlé. stin-
né stránky, jeŽ pak vydává,.'za obecnott zákorritost, telr se dnes vÍce neŽ
kdy jindy volky nevolky,r=adí nrezi nepiátele člověka, Ilároda a l idstva...7

M Žente tedy korrstatovaÍ, Že v Praze j v PaÍÍži byl roli. 194] ve
zttantetrÍ fi|osofickélro i literárrílro existetlcialisnlu, kter byl bezesportr
aktualizován zážitkenl dr.uhé světové války. Václav Č".ny .]..J ,,u)y,a
,jedtrou z nejcharakterističtějších expresÍ evropské duse ieto- chvíie...
konstatuje. Že ,,svou arrtidiskrrrsivrrí povalrotr (e) nrnohen bliŽŠí našerrrLr
starélll.t donrácinr tr typLr nryŠ lertí rreŽ j aliákoli v systelrt atika ideol ogi cky
pojnrová..a dotrrtrivá se dokotrce, Že 'jako reprizaproblenlatiky u n,.toá
Dostojevského... pi.edstavtrje se z jistélro zietele jalio rlejpránikavějŠi
slavizace západního, a zvláště francouzsl<ého pocitu Životaié cl,tvile...Í

NabÍzí se tedy nryšlerrka Srovnat dva rornány. z nic|"Ů' první vyŠel
v PaÍÍži 1947 a druhy v téntŽe roce v Praze. Prvníje Canrtrs| ilttor, aíuny
Hostovskélro Cizitlcc hledá byÍ. oba aLrtoii nrají svynr zpťrsobem blízko
k exísterrcialismu: Canrtts je obecriě povaŽován za jelropŤedstavitele' i
kdyŽ se sánr totlruto označení bránil; Hostovskélro dílo je' jak správně
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korrstatuje autor druhé české tttottografie' Vladinrír PapouŠek, vylnezeno

tŤenii body: expresiotrisnretn. existetlcialistrrenr a lrebrejskotr tradicí'.'

I kdyŽjsorr svou forntott zračtrě odliŠrré. rrtají oba ronrátry určité slrody ve

sv1ich nlotivech' V oboLr jsou ÚrstŤední postavou lékaŤi, jejichŽ jedrrárrí je

vedeno pociterrr odpovědnosti za l idské Životy. Canustiv doktor RieLrx je

V centl tl dění v orarrlr, nlěstě postiŽerrénr nroretlr. a jak se čtenái. závěrent

dozvídá. ikrorrikáÍ.sk rrr vypravěčerrr 'ktery zaporrroci svědectví druh;iclt
(pŤedevŠÍlrl ,,objektivrrílro.. vypravěče Tarrorla) podává a sottčastrě re-

flektu;e reakce obyvatel na situaci, do které jsotr itvrŽeni propr'rktrutín-t

epi<lentie. U Hostovského vševědoucí arrtorsky vypravěč reflektuje situa-

ci ponejvíce zortrynl trhlerrr epizodrrích postav. které sliládají parroptili.unt

poválečrré an-rericl ié společnosti. Doktor Mareli, česk! lékai.. ktery dostal

stípendiunl. aby těsně po válce dolionči] práci. která.|e nesnírtrě clťrleŽitá

pro l idstvo, zťrstává postavotl ztračně enigrrraticl iotr. Jerr vyjinečrrě je

čtenái. zasvěcovárt do jeho duševrrích stavťr'

U Canrttse i u Hostovskélro je reáirrá, prvoplánová poloha vyprávění

hrred od počátkr'r zpoclrybrrěrra. ve čterráÍ.i je tlavozetl pocit, Že do reality

vyprávěrrélro děje pLoriiká další rovina' která nru dávri lrlrrbší podtexty.

Canrttsovo rněsto je určetro geograficky jako orarl i časově, i kdyŽ

rozostŤetrě 194..., jedná Se o čtyŤicátá léta. Hostovsliého nrěsto je New

Yoili na kotlci roliu l 945 a počátkenr rokLt 1946. v oboLr pi.ípadeclr je tedy

dějištěnr lionkrétrrí. arttorovi dťrvěrně znátlré prosti.edÍ' které je pŤíběhent

transpotrovátro do polohy 1lodoberrství a stává se vyclrodiskerrr Čterráiovy

reflexe. oba te'rty jsoir zánrěrně nrtlolroznačné. V roce 1947 pravdě.

podobně pŤevládala tetrdetrce vidět v Mont a|egorii fašisnLr a druhé

světové války, o padesát let později vystup{í podle zázerrrí čtenái.e a pod

vlivenr rozsálrlé literattrry interpretL{ící Canruse do popiedí obecuější

ÍilosoÍjcké otázky. oÍázka o ponrěrLt člověka k BohLr, aktualizovaná

pŤedevšínr v korlfliktu mezi dclktoretrl Riettx a ktrězenr Parrelotrx, ktery

zpočátkrr povaŽuje n)or za spravedlivy tr.est boŽi. kdyŽ se vŠak stává

'uedk.n] tltlpel1i trevintrého dítěte, dospívá li trázortt, Že bud' je ttltttro vět'it

se všitrr vŠudy nebo se vzdát víry vťrbec. DalŠí rraléhavou otázlior'r je

otázka nroŽnosti l-rtrnrarristicky a idealisticky zaloŽeného člověka, ktery se

dostatre do trrezrÍ situace. Doktor RieLrx volí vzor sisyfovského rrlytLt,

najde v sobě síltt poniáhat, i l idyŽ pochybuje o vlsledcích a t]roŽrrá i o

smyslu svyclr činťr v rovině realistické i alegorické. I tento pragttraticl<y.1 l 'anrtéŽ. s ]]l
5 Tat]rtéž. s ]24.
6  A  Ko|nran:  D lě  te t ldcnce l ' kont lncntá|ní  f i l oso f i i '  1 \ i l r áa  L9 . l7 .  s  j60
7 TaultcŽ. s' . i l '
8 V' Čcnry: !,nní u t]ruh sc'štt o tÍl'\|c|]L:l(||i '\i l]u' Praha l992' s 1',
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sánr sebe jako uzkost, a v rrejlepŠínl piípadě sebcpozrráni jalio hnLrs...r Ko-
nečn vidi koŤetly existetrcialistrlu uŽ \, Descar.tově .,Cogito ergo stttrt...
které by podle něj nrělo znít: .,Deus est. ergo cogito'. auzavírá svo|'l stat.
slovy: ,,Clovek pyŠn;Í na svrij tozltl l1. opÍeny o svttj rozutrr - a nakonec
zvracející svott vlasttlí tricott"t do Nicoty ještě větŠí' vesrrlírr-ré..' Právč
v tonr je probién existencialisrrlu' V tonr je talié problérrr drreŠka... 

j

Zce|a jiny tÓrr a pi.edevšínr zcela jirrá rétorilia Zaz1iyá z člárrliu Arrroš-
ta Kolnrarra Dvě |endence v kontinentální Íilo,soÍii v Tvorbč. Existerr-
cialisntus je pro něj ,,fi losoÍ-ie společertskélro. dLrchovrri lto a trrravniho
rozkladr'r. filosofick;i httědy nror. kteryn nalrazil lritlerisr-rrtrs, stneteIly
s dějiruého jeviŠtě, ty své věztrě' ktei.í forrrrálně vyŠli z jebo ideologiclié-
lro tábora snrrti..6. ,,Proto první povitlllostí kaŽclé1ro, korrrtt jsoLr člověk,
rrárod, l idstvo opravdu dralré. je dťrsledrrě potírat.jakoLrkoliv fi losofii roz-
padu. potirat pesinrisnttrs. byt lrlasatelem optirrristicltého tlazírátrÍ na svět
a život... ' A kaŽdy' kdo rozsévá sliepsi, tregovátrÍ lidskélro gerria, kdo pro.
lrlaŠuje' Že věda a techrrili.a jsor.r zlern, je nepi.ítelelrr človělia, ]i.do v Životč
kolerrr sebe, v lideclr a trdálostech ltolenr sebe posti.e1ruje jerl špatrré' stin-
rré strárrky, jež pak vydává.''za obectrott záliorlitost, tetr se dtres více tleŽ
kdy jindy voiky rrevoll iy' i.adí rrrezi rrepi.átele člověka. národa a l idstr'a...?

MtiŽente tedy liotlstatovaÍ, Že v Praze i v Pai.íŽi byl roli 194] ve
zrranretlí fi]osofickélto i literárnílro existerrcialistrtu, ktery byl bezesportr
aktualizován záŽitkern druhé světové války. Václav Cerrry jej rrazyr'á
,jedrrou z nejcharaliterističtějších expresí er'ropské duŠe této chvíle...
korrstatuje. Že ,.svott antidiskLrrsivrrí povalrotr (je) nrnoherrr b]iŽŠí naŠerlrLr
starénrtt dotrrácínrtt typu rriyŠlerrí neŽjakákoliv systenratil<a ideologicky
pojnová.' a dotlrtrívá se dokonce, Že ,jako repriza problenratil i.y a nretocl
Dostojevskélro.'. pi.edstavtrje se z jistého zi.ete]e jali.o rlejprorrikavě.iŠí
slavizace západnílro, a zvláště francouzs]<éiro pocittt Žir'ota té clrvíle..."

Nabizi se tedy nyŠlerrka srovnat dva ronrány, z nicl"lŽ. prvrrí vyšel
v PaŤíŽi l947 a drrrhy v térrrŽe roce v Praze. První je Canrtrsi . }\Ior, drv|'ty
Hostovskélro Ci:inec hledti byt. oba aLrtoi.i rrrají svynt zpťrsobent blízlio
k existerrcialismu: Can]tls je obecně povaŽován za jelro pi.edstavitele, i
kdyŽ se sánr tonrr'tto označení bránil; Hostovského dílo je. .jak správnč

. l TatntéŽ. s ]] l '
5  Tanr též.  s '  2 ]4 '
6  A .  Ko ln l rn  | ) l ě  t cndct toe  r  kont iuentá] I r i  1 l loso f l i '  7 i l l rÁa  l9 . l7 .  s  ] ( l1 ]
7 TaurtcŽ. s .] l
6  v  Čcn lÝ  / ,n l i  u  druh i  sc , . i l  t l  t x tsÍc l t t t t t l t s t t t t t '  P raha l99] .  s  l ]
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korrstatLrje autor drtlhé české tttonograÍje. Vladinrír PapouŠek, vyll lezetlo
ti.errri body: expresionist.l lettt' existerrcialisrrleni a ltebrejskou tradicí.-'
l kdyŽ.jsorr svotl fornlotl značtiě odlišrré. nrají oba rontátry určité slrody ve
svyclr r.rrotiveclr, V oboLr jsotr rrstŤedrrí postavoLl lekaŤi, jejichŽ jednání je

vedeno pocitelu odpovědnosti za l idské Životy. Cantusťtv doktor Rieux je

V celltrrt děrií v orantr, nrěstě postiŽerrérrr morenl. a jalt se čterrái.závěren-r
dozvÍdá, i kronikái.sk ln vypravěčetrr, litery za porrloci svědectví druh;yclt
(pi.edevŠím ,,objektivnílro.. vypravěče Tarrona) podává a sottčastrě re-
flelrtuje reakce obyvatel lla sittlaci, do literé jsorr trvrŽerri proprrkrrr'rtínr
epidenrie' U Hostor'ského vŠevědoltcí autorsky vypravěč reflelituje sittra-
ci ponejvíce zortlynr trhlenr epizodrríclr pclstav. které sliládají panoptiliurr
poválečrré atrrer.icl ié společrtosti. Do]<tor Mareli, česliy lélial ', l itery dostal
stipendirrnt. aby těsrrě po válce dokončil práci. která.ie ttestrtírtrě clťrleŽitá
pro l idstvo. zťrstává posta\,oLl ztračně enigrlatickoir. Jerl vyjinrečrlě je

čtenái. zasvěcovárr do j eho dr-rŠevrríclr stavťr.

L-I Canruse i rt Hostovsli.élro je reálrrá, prvoplárrová poloha vyprávětrí
lrrred od počátkLr zpocl-rybrlěna. ve čtetiát'i je tlavozetr pocit, Že do reality
vyprál,ěrrélro dešje pronil iá další rovirra. která nrir dávri hlubši podtexty.
Carll ltsovo nrěsto je ttrčetro geograficky jako orali i časově. i kdyŽ
rozosti 'elrě 194.'.. jedná se o čtyiicátá léta. Hostovsliého nrěsto je New
Yorli tra l iolrci roliu 1945 a počátken roktl 1946.Y oboLr pi.ípadechje tedy
dčjištětri konkrétni. alttoror'i clťrvěrně Zlrálrlé prosti.edi. které je príběhenr
transpotrovátro do pololry 1lodoberrství a 5tává se vyclrodiskerri čtetlái 'ovy
reflexe. oba te.rty jsotr zánrěrně t-tlnohoznačtré. V roce 1947 pravdě.
podobně pŤevládala tetrdetrce vidět v fuloru alegorii íašisnlu a drr.rlré
světové války' o padesát let pozdějr vysttrpLrjí podle zázerrrí čtenái.e a pod
vliverri rozsálrlé literatrrry interpretujicí Calnuse do popŤedí obecrtější
Íllosofrcké otázl<y' otázka o ponrěru člověka k Bolrrr, akttralizovarlá
pÍ.edevšínr v konÍ.liktir rrrezi dolitorenl Riettx a ktlězenl Parrelotrx, ktery
zpočátku povaŽtrje nror Za spravedlivy trest boŽi' lrdyŽ se však stává

svědlier-rr utrpení ltevirrného dítěte, dospívá lr trázortr. Že bud' je trtttno věi.tt

se vŠílll vŠr'rdy nebo se vzdát víry vťrlrec. DalŠí nalélravotr otázli.ort je

otázka noŽtiostí lrttnlari isticl iy a idealisticky zaloŽeného človčka. l itery se

dostatre do tlrezttí situace. Dolitor RieLrx volí vzor sisyfovského nlytLt.

rraj<ie v sobě sílu pontáhat, i kdyŽ pochybuje o v sledcích a rrroŽrrá i o

sl-nyslLl svych činťr v rovině realistické i alegorické. l tento pragllraticky
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za|oŽeny Vypravěč a lékaŤ je si vědorrr onrezenyclr l lroŽností člověka
v absrrrdrrí,  n lez| l i  s i t t tac i .

Vedle společrlého donlirrLrjícílro rrrotivtr strltti se rt Canuse i tr Hostov-
ského objevuje lrrotiv zcizeni, exiltr. V olianlŽikrr, kdy propuli.rre rrlor a
ntěstoje isolováno od okolrrího světa,jsou od sebe odděleni nejerr ti. kdo
jsou v této chvíli uvrritŤ s těrl l i. kdo náhodou zťrstaii verrkr.r, ale pi.edevŠínr
jsou lidé odděIeni od nlitrulosti svyclr v|astrriclr životťl. Canltts opakovaně
pouŽívá nrotivtt a slova exiI, aby clrarakterizova] ttlto sitttaci. (Je trochu
rra škodu, Že česká pŤekladatelka tlŽívá slovo vyhrranstvÍ). ,,ProŽívali tedy
ono hluboké utrpení všech věztlti a vŠeclr vylrnatrcťt. to jest nrěli panrět..
která jim nebyla k tričertrtr. '. Rozzlobení na piítontnost. znepi.átelerri
s nrirrulostí a pi.ípraveni o br'tdoucttost' vypadali jsrrre slttrtečně jako ti.
které spravedltrost tlebo lidská nerrávist posadila za:.:nŤiŽe-.. Ale i kdyŽ to
bylo vylrrranství, bylo to ve většině pŤípadťr vylrtranství donla... '. '

Také u Hostovského dorrrirruje nrotiv struti a exilLr. zcízení. Reálná
rovina vyprávěrrí je vŠali. stejrrě jako u Canrttse, zpochybněrra od plvní
kapitoly, od chvíle, l idy doktor Marek hovoŤí poprvé teleťorricky s tajeni-
trou Žetrou. Porrrěr1e tady obráceny: zatínrco oratl v Canlttsově ronrátru je
městenr, které rnor jeho obyvatelŮnl zcizi|,je New Yorli u l{ostovskélro
naopak nrěstenl. které je cizí a sv;7n zpťrsclbenl llrostejrrě nepŤátelské
bytostrlénrtr za|ožení i poslání doktora Marka' kten-/ je v něnl cizillcenl.
oba texty stejrroLr nrěrott trutí čtenái'.e. aby si kladl otáz,litr po jejich
hlubším vyznal-Irtl a oba zárrrěrtrě ponecháva.jí vyzriěníotevŤené. oba jsoLr
Iokalisovány rrristrlě i časově a rlavozuji crtázku existerrciálrrí sitltace
človělta, zasaŽetrého Šokerrl drtrhé světové války' U Canruse tinl. Že nerri
Zmíněl]a. dává ntoŽnost povaŽovat nteztrí sittraci obyvatel za její do
obecrré rovitry posurruty alegoricky obraz: ,.Ve světě jiŽ bylo stejně toli l i
morovyclr ran jako válek. A plYece Inory i války najdoLr vŽdycky lidi
nep ip rave t ré ' . . ( s .  l 03 ) . , , l ( doby l  vevá l ce . ví tak t roc l - r t r , co j e ton l r t vy .
A protoŽe ntrtvy člověk rllá váhrr jen. kdyŽ lro rrěkdo viděl rrrrtvélro, sto
ntil iÓnŮ nrftvol roztr.oušenych v prťrběhu dějin je jenonl chyra ve fal]ta.
z i i . . . (s .  l04).  , ,A le věděl také. Že někdy je abstra l rce s i lnější neŽ Štěst i  a Že
telrdy. a jerl tehdy, je nutrlo brát ji v ttvalru. l-ak nro]rl sledovat, a tra tlol 'é
ťtrovni' tetr chlrrttrny zápas nezi Štěstínr l iaŽdého jednotlivce a abstrak-
cenli ntoru, zápas, ktery po ol-lu dlouhoLr dobLr tvoii l jádro vešlreré|ro

l0 A Calttus l|pn17i111: u 1lt l t ' i t|k1: '  (- l : l]]ťL, '  !Íor, ],t i i '  LxtI u kr lot 's lr ./ Ptalra l969. s l]6 ,1/or
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Života naŠelro nrěsta...(s. l38). ',Ve sktttečtrosti vŠak se dalo Ťjci. Že v té
době... nor zaplavil vŠechno. Tehdy se uŽ nevyskytovaly irrdividuální
osrrdy, bylo jerr koletivrrí dranta. které se jtlrenovalo nror, a společtié
pocity sdílerré všenri lidrrri. NejhorŠí byl pocit odlotrčerrí a vyhlianství a
s ním související strach a vzdor'..(s' 187).

U Hostovskélro. v pováiečtrént New YorkLr, je trauma válliy pi.ítontno
v nrirrr'rlosti rrěkter1ich postav. Profesor Wagrrer a jeho syrl Herrry jsotr

tímto traurratetrr zasaŽetli a jejiclr vzájenrny yztah a osud je fornrovátl
vinou, která je naztračetra jako profesorťrv podil na Zrodu faŠistické
ideologie. Jirr nr pŤíkladenr je dojenrná postava Žida Arona, se kterynr
doktor Marek naváže kotrtakt. Arotrova otázka: ,'Nezdá se vám, Že člověk
sánr sobě strašlivě ubliŽLrje, protoŽe \evidí ze Sebc.,..I l j e j ednotr z Četrrych
a|uzíttairlubŠí dinerrse Života, které větširra postav ignortr1e. Rekťrv dťrrlt
je jakorrsi alegorickou ntitriaturott Evropy se vŠenii r.asovyrrri a naciotra-
listick1irni rozpory. Evropská skutečnost doktora Marka je nesdělitelná.
Na coctail par1y profesora Wi'lsolla se kolenr hostitele vytvoŤi lrlorrček a
někdo z rrěj volá do drLrhé nlístnosti: ,,Harry, pojd.senr, tady rrroŽná
vyslechrreš jedirrečrrorr histortrirr pro fi lnr... Neviditeln Harry odpovidal:

,,Jde-li o rracisty lrebo o válkrr' rrenrátle zájeni!.. ,,Ne' jde o objevite|e -

lékaŤe, ktery se pokládal za BoŽího posla a zenri'.el... ,,No, tráboŽenské
náněty táhnou, tak to si pťrjdLr vyslechttorrt... (s' l65).

Hostovskélro doktor Mareli clrce splttit své rradosobrrí poslání r'yttá-
lezent léku proti vysokérnrt tlaku' Součastlě nrá jelro poslárri i riáznakově
symbolickou polohu, je v textrr jedr-rírrr z prostiedk . j imiŽ je trartIŠovátta
hranice rrrezi skutečrrosti. viděnou často v groteskně a irotricky pojaténl
detailLr, a fanÍazii, zdťrrazůrrjíci nlllohoznačny clrarakter textu. Extstetl-
cialist-tttt blízké pocity ťrzkosti, izolovatiosti, zcizení jedince v abstlrdnil l1
poválečrrént světě riejsoir sledovártírrl či paraleloLr ,,nlodních.. fratlcouz.
sk ch vzorŮ, ale logickyn pokračovánírr vllitrního v1ivoje Ftostovského
díla.

Mnol-roznačnost otvírá nad časově oll lezenou látkou hlubší otázky.
V jisté rovině je doktor Marek v rott-tátttt poslenl nretafyzického roztrlěrtt
bytí. Čtenái. stejně jako jedna z postav ronránu, nlrtsí však korrstatovat,
Že: ,,Posel rrevyi.kl lrledanou poučku arri zak|irradlo. Vyslovil hádankLr...
(s. 162). ,,A pi.ece jerr lrledánínr * bez začátkv a bez liotrcc - tttŮŽettte si

navzájem trochu ponloci' Spokojenijsou ti. kteŤi rralezli všelék rrebo si to

zz/ l
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Za|oŽeny vypravěč a lékai. je si vědortr onrezenyclr trtoŽtrostí človčli"
v absurdní, nlezllí sitttacl.

Vedle společnélro donrirrujícího nlotivtl strrrti se u Canruse i tl |Iosto\'-
ského objevuje rrrotiv zcizvl| exiltr. V olianrŽiktr, ltdy proplrlirle Irlor ..
něsto je isoiovárro od okolnílro světa, jsou od sebe odděleni riejen ti. kclo
jsott v této chvíli uvtriti '. s těni, kdo rtáltodou zŮstali verrl itr, aIe pi.edevŠínr
jsou lidé oddělerri od nlirrLrlosti svych vlastrlích Životťr. Canrlts opakor,arrč
pouŽívá nrotivu a slova exil ' aby clrarakterizoval tttto sittlaci. (Je trocht.
na škodu. Že česká pŤekladatelka trŽívá slovo vyhrrarrství). ,,ProŽívali tecly
ono hluboké utrperrí všech věz ri a vŠech vyhrrancťr' to.|est nlěli panrět..
která jint rrebyla k ničenlr'r '.. Rozzloberri l la prítolr]nost, zttept'átelenI
s mitrr'rlosti a pi.ipraveni o bltdouctrost. vypadali jsnte sliutečně .jalio ti.
které spravedlnost trebo lidská rrerrávist posadila za rnŤiŽe.'. Ale i kdyŽ to
byIo vylrriarrství, bylo to ve větširrě pŤípadťr 1iylrnatrství donla... '. '

Také Lr Hostovskélro donrinuje nrotiv smfti a exiltr. zcjzení. Reálná
rovitla vyprávění je však, stejně jako tt Canrttse. zpochybrrěna od prvni
kapitoly, od chvíle, l idy doktor Marek hovoŤí poprvé telefonicky s tajerrl-
ttou Ženou. Porrrěrje tady obrácerry: zatínlco oratl v Cantrtsově roniánLr.jc
nrěstenr, které nror jelro obyvatelŮnl zcizil,je New York tr Hostovsl<élro
naopak nrěstenr, které je cizí a svynr zpťrsobenr l lrostejrrě nepi.átelské
bytostrrénrtr za]oženi i poslárrí doktora Marka, l<tenj je v trěnl cizincettr.
oba texty stejnotr tl lěrou lruti čterrái.e. aby si kladl otázlitr po.je-jic|i
hlubŠinl vyznanrtt a oba zát-tlěrtrě poneclrávají vyzrrěrrí otevl'elré. Oba.jstlLr
lokalisovány nristttě i časově a rravozLrjí otázku existertciálrrí sitrtacc
člověka, zasaŽerrého Šoltem drtrlré světové války' U Cantttse tíln, Že nerri
znrítlětra. dává nroŽrrost povaŽovat trieztrí sitLtaci obyvatel za je.jí clo
obecrré rovir-ry posrrntrty alegoriclty obraz: ,,Ve světě jiŽ bylo stejně toli l i
morovych ran jako vá|ek. A plYece llrory i r,álky najdoLt vŽdycky licl i
nep i . i p rave r té . . . ( s .  l 03 ) . , ,Kdoby l vevá l ce . v i t ak t roc l r t r ' co j e to l l l r t \ ' ! .
A protoŽe ntrtvy člověk rrrá váhu jen. kdyŽ ho rrěkdo viděl nrrtvého. sttl
milionŮ nrtvol roztror.tšetrych v prťrbělrrr dějirr je jenorlr clryra ve fattta-
zii '.. (s' i 04). ,,Ale věděl také. Že rrěkdy je abstrakce silnějŠí neŽ Štěstí a Že
telrdy' a jen tehdy, je nutrro brát ji v ťtvahtr. Tak rnohl sledovat. a l la no\,L'
ťtrovtri' tetr chnrurtry zápas nezi Štěstírrr liaŽdélro jedrrotlivce a abstl'ali'
cell l i l l lol.u' zápas, ktery po ol-lu dloulrou dobir tvot'. i l jádro veškel.éht,

10 A Catrtus l lonuit lv u pt l 'íJkl . '  ( ,1: l]]ť('  IÍor '  |,c id, l| ' r tI a krulot ' ttyí I)Ir]rr lC)( l().  s l]6 ,\1l ,r
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života naŠelto něsta.,. (s. l38). .,Ve skr'ttečtrosti vŠak se dalo ňícr, Že v té
době..' nror zaplavil všeclrtro. Tehdy se uŽ nevyskytovaly individuálttí
osudy, bylo jen koletivrri drattla, které se jtnerrovalo nlor, a spo|ečné
pocity sdilerré všenri lidnti. Nejhorši byl pocit odlor"rčetrí a vyhtratrství a
s nínr související strach a vzdor...(s' 187).

U Hostovskélto, v poválečtrénr New Yorkrr, je trauma vállry pi.ítonlncl
v ntil1ulosti ttěkter1ich postav' Profesor Wagrrer a jelro syrt Heruy jsou
tírrrto trautrraterrr zasaŽetri a jejich vzájenrrry vztah a osud je lbrnrovátr
vinou, která je naztračetra jako profesorťrv podíl tra zrodu fašistické
ideologie. Jin1ynr pŤíkladenr je dojentná postava Žida Arona, se kterynt
doktor Marek nayáŽe kontakt. Arotrova otázka: ,,Nezdá se várt. Že člověk
sánr sobě straŠIivě ubliŽuje, protoŽelrevidíze sebe?.' l l jejednouzčetnycir

aluzína hlubši dinrense ŽiVota' které větširra postav ignorrrje. Řekťrv dťrnt
je jakousi alegorickor'r nlitriatr'trou Evropy se vŠetrri rasovyrrri a traciotra-
listick17rni rozpory' Evropsliá skutečnost doktora Marka je nesdělitelná.
Na coctail party profesora Wilsotla se kolenl lrostitele vytvoŤi lrlor'rček a
rrěkdo z něj volá do drulré mistnosti: ,,Harry, pojd' serrr, tady nroŽrrá
vyslechneš jedittečrrou lristorku pro f,tlnl... Neviditelrr Harry odpovídal:
,'Jde-li o l lacisty nebo o válktr, rrenránre zájenr!.. ,,Ne. jde o ob.ievitele -

lékai.e. ktery se pokládal za BoŽího posla a zenrŤel... ,,No, tráboŽenské
nánrěty táhnou, tak to si pu1du vyslechllotlt...(s. l65)'

Hostovskélro doktor Mareli chce splrrit své nadosobtli poslání l 'yná-
lezent lékLr proti vysokérrlr'r tlaku' Současrrě má jelro poslárrí i názrrakově
symbolickou polohu, je v textLr jednitl l z prostŤ.edkti, j imiŽ je trarttšovátra
hranice ntezi skutečnosti' viděttou často v groteskně a irotrick1, pojatén
detailLr, a fantazií, zdťrrazrirrjící nrnolroznačtry charakter texttt' Existerr-
cialisnlu b|ízlié pocity Úzkosti, izolovatlosti, zcizenijedirrce v absurdtrítrr
poválečrrérrr světě rrejsou sledovárrÍrr či paraleloLr ,'nrÓdrríclr.. francouz-
skych vzor ' ale logick1inl pokračovárrírrl vniti.rrÍI-ro vyvoje Hostovskélro
díla'

Mnohozrračnost otvírá nad časově olllezel]otl látkoLr lrlLrbŠi otázky.
V jisté rovině je doktor Marek v romálltl poslenl nretafyzického rozn]ěrtl
bytí' Čtenái, stejrrě jako jedna z postav ronlátrr't, nrusí všali korrstatovat,
Že: ',Posel rrevyi.kl hledarrou poučku arli zak|irtad]o. Vyslovil hádankLr...
(s' 162). ,,A pi.ece jerr hledáninr - bez začátliu a bez kotrce - nrťrŽenre si
navzájenr trochu pomoci. Spokojeni jsorr ti, l iteŤí rralezli vŠelélt nebo Si to

zz/ l
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myslí. ovŠem takoví Šťastlivci jsou zhola neuŽitečrrí celkLr, v rrejlepšírrr
pŤÍpadě nru poskytují nějaké narkotikunl. Bolestrrě lrledat je dŮleŽitější
než lacině nalézat.., (s' 137)'

Paní Stoneová, která jako jediná na okamŽik naváže s doktorenr
Markem bliŽŠÍ kontakt, charakterizLrje ho následovně: ,,Strad mu pŤipadá,
Že jeho bližrrí svlnri Ťečmi, gesty a kroky patŤí časrr, a rrikoli čas jin. Ze
tikají jako hodiny a pohybují se jako ručičky, dokud se pero nevytočí'..
Podle něho kupujenre čas penězi, zdrayíIn, rozurrlenr' abychonr se ohlu-
šili a rreslyšeli vlastní tikot, abychonr se narkotisovali hrou, itspěchenr'
svou dobrou pověstí, slávott, čer1 ví' čím ještě, a zaponrněli, že nánl
časnost ÍrŽí dech' on sánr rrepochybrrě uŽ dávno v sobě nosí snr1 a
nenryslí v našenr čase. Pro něho jistě čintlost rraší společnosti je hr.a rra
slepou bábu a náš cely svět je osiŤel1i...(s. 153)' A v jedrré zevzácnych
pasáŽí,ve kteryÍch autorsky vševědoucí vypravěč reflektr"rje vnitÍní nono-
log doktora Marka: ,,Hle' to jsou lidé, jejich pŤíbytky' jejich hračky,
vozíky, světelné fontány' jejich zvíÍata' jejich Ťeč, jejich kroky, jejiclr
rrraškaráda! A ty se r"rŽ jerr díváš' ty se uŽ jen loučíŠ' lodi tmy napírrají
plachty z nrrak avítr z hvězdnlch dálek do nich dirje. JeŠtě okamŽik,
ještě několik pohled , jeŠtě rrěkolik zahledění a zaposlorrchání' a pak
nasedneš a odpluješ. V někte4.ich šťastn ch chvílích nrinula cítil v sobě
pŤedzvěst této vesmírné radosti ze ztráty pozen-rské tíŽe... (s. 154).

U Canrttse v JvIoru, stejně tak jako u Hostovského v románu Ci:inec
hledá b1lt pŤer stá pŤíběh v podobenství o povaze iidského bytí, které
dává dobov;,ínr pocitŮm poválečrrych let obecnější náboŽensko-fiIoso-
fické podtexty. Pro oba autory je typické, Že všechny tyto podtexty jsoir
propoj erry s prvoplánovou rovitlolt pŤíběhu, j sorr dťrsledně epizovány. Jak
správně konstatuje Vladinrír Papoušek:,,V Hostovského pováIečn1ich
románech se'.. ttměle nastoleny i.ád světa vymyká lidské pŤirozenosti.
Člověk neohroŽrrje svět svym čitrenr, ale rraopak svět ohrožu|e čIověka
svou nelidskostí. Proto jsorr právě v tonrto období v Hostovskéiro díle
akcetrtovány nlotivy a ténrata blízká evropslrémtt existencialisnru' Sub-
jekt, aby se zachrán,il' nrusí usilovat,tÍebaŽe často martrě, o nii< z abtror.
nrálních podnrínek, do rrichŽ je r'rvrŽerr... Clověk redult.ovarry systétrrenr
na soubor pŤesně vynrezenych funkcí Žije polrze svolt současlrostí vydán
egoismu clrvíle. V takovénr sebepojetí irrdividua neexistuje odpověďrost
člověka k člověku' Podle Karla Jasperse se nretafyzickou vinou rozumí,
že existuje solidarita nezi lidnri jako lidnri, v jejínrŽ d sledku 1e kaŽdy
spoluzodpovědny za všecluo bezpráví a všechnu trespravedlnost na svě-
tě. PŤíkaz vzájemné lidské odpovědrrosti je v Hostovského ronrárreclr
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právě onínr ťrporně hledan n a postupně vymezovatrym universálrrínr
kosmick;inr zákolrenr' Tento inrperativ však není otáz]<.or.r volby. jak tomr'r
často byvá rr existerrcialistťr... ale pr'edchází sanrottté existerrci. Je to
tretlrěrrny věčny zákon' jenruŽ se čIověk rreustále vzdaluje. Zdá se, Že ttt
opětzazlíuá vlív hebrejské tradice, v níŽ takové pojeti lidského provinění
existuje...'. A je to právě toto ténla vzájenrné lidské odpovědr-rosti, které
nejsilněji spojilje postavu doktora Malia a doktora Rieux a naztračLrje
jedirré qíclrodisko ve zdánlivě bg71.)ichodné nrezní situaci, která v obotr
románech nrŮŽe byt vtlínána v obecné poloze mytu o Lidělrr človělra.

Hostovskélro dílo je dťrkazenr a pŤiporrrínkott' že v roce 1947 byla
česká prÓza otevŤena všetrr soudobynr líteránrínr pror"idtim evropskyrll, ze
kte$'ch pŤejínrala a literé zároveti osobitynl zpťrsobenr spoltrvytvár'ela.
V jeho díle pokračLrje zároveti tradice české prozy tŤicát;.ich let. trrtioha
válečnynri ztrátani ochuzená, ale stále Živá. Teprve po roce 1948 se
Hostovsky stává jedriíur z těclr, kteŤí vederri vrritŤrrí logikotr vyvoje
vlastního di|a znize|t z oficiální české literární scény.

Doba otevŤenyclr horizorrtťr, li'terá slrorrčila roken 1948. byla zároveti
dobou. kdy velni dťrleŽitoLr roli lrrály pŤeklady. Nesporně vyznamnou
literáirrí událostí roku l947, l iterá podnítiIazájen o existerrcialisnrrs, byl
česli.,', pŤelilad Canrusova Cizince. oproti origillálr'r vyŠel s pětilet1itlt ,
váikou zpťrsoberrym zpoŽděrrinr, zatínrco Mor čekal rra české vydání až
do rolru 1963. Časov! posun, se kterynr se dostávala ke čtenáŤi dila
mnoha českycll autorťt, nrěl svotr obdobLr v literati'rŤe pŤekladové. Clrtěla
bych proto tra závěr prvtrí Části svého pr'íspěvktt itvést zajín-ravé srovnálrí:

Podle udajťr pr'ekladovélro rejstŤíku Bibliog"af ckeho ktltalogtt (.SR

15-1947 byl uveŤejněrr následLtjícÍ počet pŤekladťr:

z angličtirry: 217 tittrlŮ

zrušt iny: l l7t i tu lťr

z frarrcotrzŠtiny: 77 tttulťt

z rrěnrČiIry:  ]5 t i t t r lŮ

z dánštiny, lrolandŠtiny. latiny po l5 titulech

oproti tonru pt'ekladov1i rejstŤík BibliograJickcho kutalogtt Čsn z rn-
kLr l953 uvádí následtrjíci počet pŤekladťr:

z ruštiny: l 137 titulŮ
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nyslí. ovšem taliovÍ Št'astl ivci jsou áola neuŽitečrrí celku, v nejiepŠírtt
piípadě nrrr poskytLrjí nějaké rrarkotikunl. Bolestně lrledat je dťrleŽitějŠÍ
neŽ lacině na|ézat',,(s. 137).

Parri Stoneová' která jako jediná rla okantŽik rLaváŽe s doktoretrr
Martetrr bliŽší kontakt, clrarakterizr.rje ho rrásledovtrě: ,'Srrad mrr pr.ipadá.
Že jelro bliŽrrí sv rrri Ťečnri, gesty a kr.olty patŤí častl, a rrikoli čas jinr. Ze
tikajíjako hodiny a pohybLrjí sejako ručičky, dokLrd se pero nevytočí..
Pod]e rrěho kuptrjenre čas penězi, zdravínr, roztlnlen. abyclronr se olrltl-
šili a neslyŠeli vlastní til<ot, abychonr se trarkotisovali hror.r, ťrspěcherrr.
svou dobrou pověstí, slávotr, čer1 ví, číni ještě, a zaponrrlěli. Že nártt
častrost ttŽi dech. otr sárrr rrepochybrrě uŽ dávno v sobě nosí snu1 a
rrenryslí v našenr čase. Pro něho jistě čintlost rlaŠi společtrosti je lua rra
slepou bábir a náŠ cely svět je osii.el1i...(s. 153). A v jedrré zevzácnycll
pasáŽi, ve kter cl-r aLrtorsky vševědor.rcí vypravěč reflektuje vllitŤní nrono.
log doktora Marka: .,Hle. to jsou |idé. jejich pŤíbytky. jejiclr hračky.
vozíky, světe]né fontány. jejiclr zvíŤata, jejich Ťeč' jejich kroky, jejich
nraškaráda! A ty se uŽjen díváš, ty se užjen loučíŠ, lodi tnry napínají
plachty z rrrrakŮ a vitr z hvězdrrych dáleli do nicl'r duje' JeŠtě okanŽik.
jeŠtě rrěkolik pohledťr, jeŠtě rrěkolik zahledění a zaposlotrchárrí, a pak
nasedneš a odplujeŠ' V rrělitenj'ch Št'astrr ch chvílích nrinula cíti l v sobě
piedzvěst této vcsntírrré radosti ze ztráty pozerrrsli.é tíŽe... (s. l 54).

U Catrlttse v |t,Íoru, stejně tak jako u Hostovsliélro v ronrátru Ci:itlac
hletlá fult pŤer stá pŤíběIl v podobertství o povaze lidského bytí. iiteré
dává dobov rrr pocitŮnl poválečn clr let obecnější rráboŽensko-fi loso-
fické podtexty' Pro oba autory je typické. Že vŠeclrny ťyto podtexty jsoLr
propojeny s prvoplánovou rovitrou pi.ibělru. jsotr dťrsledrrě epizovány. Jali
správně konstattrje Vladinlír PapouŠek:,'V Hostovského poválečrryclr
románech se.'. Lrrrrěle nastoleny i.ád světa vymyká lidské piirozenosti.
Clověk neohroŽtrje svět svynr čirrenr, ale rlaopak svět olu.oŽuje člověka
svou trelidskostí. Proto jsou právě v tonito období v Hostovského dile
akcentovárry l lrotivy a télrrata blízká evropskéntu existencialisniu. SLrb-
jekt. aby se zachránil. nlusí usilovat, tŤebaŽe často trranlě. o utri l i z abnor-
náirríclr podnrírrek, do rrichŽ je trvrŽen..' Clovělr redukovany systétllenr
na soubor pŤesrtě Vymezel]ych funkcí Žije pouze Svoll součastiostí vydárl
egoisnu clrvíle. V takovént sebepojetí irrdividua neexisttÚe odpovědttost
člověka k člověku. Podle Karla Jasperse se nletafyzickou vittot't rozutlrí.
Že existu je solidarita mezi l idnri jako lidrrri, v jejínrŽ dťrsledkLr 1e kaŽdy
spoluzodpovědny za všechtro bezpráví a vŠeclr'rtu llespravedltlost na svě-
tě' Pi.Íkaz vzájenrné lidsl<é odpovědnosti je v Hostovskélro ronrátreclr
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právě otrínt ťrporně lrledarlyrrr a postupně vynrezovatrynr ttniversáltlit-tl
kosnrickynr zákotretrl. Tetlttl ilrtperativ vŠalt tretrí otázkott volby. jak. torritr
často byvá tr existencialistťt... ale pr'edchází satrrottté existenci' Je to
tlellrěnlly věčrry zákorl. jentuŽ se člověk nerrstále vzdalLrje. Zdá se, Že tu
opět zazttívá vliv ltebrejské tradice. v niŽ tali.clr'é pojeti lidskélto provilrěr"rí
existuje...., A je to právě toto ténla vzájerrrrré lidslié odpovědnosti, které
nejsilněji spojrge postavtl dclktora Marlra a doktora Rier"rx a rlazrlačrrje
jedirré vyclrodisko ve zdárr]ivě bczr,i ichodné nreztrí situaci. která v oborr
rotrránech rrrťrŽe byt vnítrlána v obecné poloze mytu o ťrdělLr človělia.

Hostovského dílo je dťrkazerrr a piiponrírlkott. Že v roce l947 byla
česká proza oter'i.etla všel-tl sottdobyrrr literárrrÍrrr prorrd nr evropsk1lnr, ze
kterych pr'ejinrala a které zár.oveti osobityrrr zpťrsobent spolLrvytvái.ela.
V jeho cli le pokraČqe zároveti tradice české prozy tŤicát1i ch let. l l lnoha
válečrrynri ztrátanli oclrtrzená. ale stále Živá. Teprve po roce l948 se
Hostovsky stává jedrrirrr z těclr. ktei.i vedeni vnití.uí logikotr v1ivoje
vlastrrílto dila znrizeli z oficÍální česlié literárrrí sc.it-ty.

Doba otevŤenych horizonti,r, l iterá skončila roltenr l948. byla zároveri
doborr. l idy veilrri clťrleŽitoLr roli lrrály pieltlady. Nesporně vyztlanrttor't
l iteráiní trcli i losti roliu l9.l7. l iterá pclclrríti la zájen o existencialisrrrtrs. byl
česlii. pieltlad Catrrusova Cizinc'e. oproti origiriálr.r vyŠel s pčtiletyrrr .
vá'lkotr zp[isobenyrli zpoŽděnÍrtt. zatinrccl h,[or čeka| tta české vydárií aŽ
clo roku l963. Časovy postll l. se kterynr se dostávala ke čterrái.i dila
ntnoha česltycl.r aLttorťt. nrěl svott obdobu v l iteratLri-e piekladové. Cl-rtěla
bych proto tla závěr prvtrí části svélro pŤíspěvkr'r trvést zajírrravé srovnát"rí:

Podle trdajťr pi'.eklador'ého rejstŤíliLr 13ibliogt.,l/itkchtl ktilulŮctt CSR
15-]917 byl ul'ei.ejněrr rrásledující počet prekladťr:

z angl iČt i r ry:  217 t i t t r lťr

z rtrŠtirry: l 17 titulťr

z fi.arrcorrzštiny: 77 titr'rlťr

z rrěnlčitry: 25 titttlťt

z dárrŠtiny. lrolarrdŠtiny,. latirry po l5 titulech

oproti torr-rr-r pi.eliladovy rejstiík Bibtiografic,kallr'l kuttllt'lgtt CS/ť z ro-
ku l953 trvádí následtriící počet pi.eltladťl:

z r t rŠtirry:  I  l  37 t i t t r lť.
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l3 V' Papoušck: lIgolt l|t l ' t t t l t 'skí (. l r lvk y u:ttvÍetlÚ|] l  l)r()|Í!)r i l .  Pra] l i r  l99(l .  s l]9

3 3 7



lrcilcnLr Ioskovcl

z fi.atrcouzŠtiny: 44 tittrlťr

z něnlčiny: 42 titLrl (včetrrč díla Karla Marxe)
z angličtirry: 35 titLrlťr

z polštiriy: 33 titulťl

V zájrrrtr spravedlriosti nlttsinr podotli.nor.rt. Že oba rejstr.íliy obsahLr|í
l]eje11 kráStlott literattrrtt. V rej str'iliu z rolitr 1 953 -; e oddil 2 l . rozdělen na:
a) Literárrrí vědu - b) Českoslovetrsliott l iteraturLr . c) Literattrr-tr národťr
sovětskélro svaztt - d) LiteratLrrLr ostatních rrárodťr. ProŠla jserrr seŠity t _
58 ,  ze  l 7 '  l .  1953  do  3 l .  12 .  l 953  a  sečet l a  j se r r r  t i t u l y  r ' odd i l u  c )  a  d )
s rrásledLrj ícínri v;.isledky :

C) LiteratLrra rlárodťr Sovětsliélto svazLr:l55 titulťt
D) LiteratLrra ostatních nároclťr: l37 titLrlťr.
Donltrívám se, Že tato čísla nepoti.ebtrjí lronterrtáŤťr a dobt'e i lLrstrrrji. Že

atntosÍěra svobody a otevi.enyclr horizontti skoričila ťtnorenr l948. Ne-
stali jsrtre se, jak doLrfali trrnozí intelelttuálové v roce 1947. r-riosterri tnezi
Vyclroderrr a Západent. Ediční politilia sr-trěi.ovala jasrrě rla Vychod a
počátlret-tr padesátych let pi-estala byt jedinynr spolelrl ivyrri ukazatelent
sli.trtečrlélro vyvoj e česiié literattrry'

Pr'ed autorskynt kolektivem Ustavu eeske literatr,u'y, ktery pi-ipravirje
Dčliny, čc.ské liíat.aÍut)) po l,occ l915 sto.jÍ těŽk trkol. Budou se l]l|'lset
vyfov|lat s otázkott, zda je dťrleŽité dattrrrr vy<Járri knihy nebo doba jejího
VZnikLl. tsttdou nrttset ŤeŠit problénry. do jaké nlíry ovlivrri]o l iterární
vyvoj to, Že rlěliterá díla byla vyclána a vstoupila tedy do literárníhcl
povčdtlrrrí Širšíclr čtenár'sltyclr vrstev se značttytn časovynl zpoŽclěnírri.
Musí si poloŽit otázkr"r. zda nebylcl l iterární povědonli rrl lrolra tvťrrčíclr
osobností v době rrejčernějŠíclr  lc t  l948_ l956 ov l ivr iovátro vÍce inedi t r rÍ
literattrrotr (napr'íklad skupir-rotr kolertt Jiri lro Kolái.e. ke l iteré pati '. i l i J.
I{anč, B.  Hrabal .  V.  L i r rhar. tov i .  J .  S| 'voI.ecky.  Z.  Urbánc l i  a da lši) .  neŽ
oÍlciální l iteratttrou. A dá]e ur'áŽit'jaliy vliv na ]iterární vyvoj ntěl Íakt. Že
nllrtlzí. l itei. i nerlrolrl i sarrl i publikoVat. se věrrovali činriosti pr".eklada-
te lsl i.é.

l)rvtríttt a ve]ice zásluŽnyltt polittsettr o ŠirŠi a vyváŽenějŠi obraz česliÓ
l iteratury po roce l945 je l iniha Jii.ího I-lolého Čcská !itcrut,,.o'., l iotr.
cipovaná jali.o sti.edoŠlrolská Lrčebttice. Správně z rtí vyplyvá. Že nástttp
ttové generace se odelrrává za války a.je tedy těŽlié posoudjt. Zda to byl

l . i  ' l  l l rr ly ( ' t:ku l l tcrt l l ru J '  (hl ru u ]| ')Jj  tL l  s()t l(|us]]í) '\t] l ,rr l ra l99( '

i ro l i  ' l '1 .

individrralisnrtrs jejích piíslrršníkii či vnější okolnosti. které zpťrsobily. Že

chybi jeclrrotrry generačttí násttrp a vyvoj' PoslcclrItěnie si svědectví.jecl-

l lol,to Z piísltrŠrríltťr této ..rozptylctlé getrerace.. (Ir'arr Slavíli). 'Iatl Gross.

man píše . Že generace. pro kterotl válka znarnetlala počáteli tvťrrčí drťrhy.

vyrťrstala V prostortl nejuŽŠírn. tradto oclcizovaltéItr: ...fato rrejistota. znrč-

tení. vyčerpa né a zrazetlé hrdirrství i podlá pr'. izpťrstlbivost. jeŽ nehledá LrŽ

nic 11eŽ dťrvod li dalŠirrrrr Žití - to vše.je zrodIrytrr clraclset-tt této generace.

Její člerlové o solrě |lavzá.ienl nel,ědÍ. net\'o|í tr.ibuny. rrevy'luariLrji sc.

nepoznávají tra pozaclí cel]itt svor't ttrčitost l lebo jctl irrec'rlost a t1eV) rrleztr.j i

se tec ly dá le.  Jcd inc i  nebo skupiny r t ls tc l t t  více či  n léně v iso lac i  a

rreprocházej Í tal' kriticl iyrl ia očilrta ge nerace jalio cell i lt.. ' ' .

Dr'rŠan Pala je typicliyrrr pi.íl i laderrl a ntlLtvčíni Životrrílro pocittt této

getlerace. Po clvotr sbírkáclr básrrí vychází v rclce |94] tl Topiče scltt[.ror

peti proz s oblllliott Jan'a Zrzavého s rrrtltivctll r'c.Ili.ottresta a rozosti.cl]é

'i lu.ty postavy. Václav Čerrt1' vidi v DttŠantt Palovi prozaick]i protějŠcli

Ji i.ího ortena. sLrad trritl lr l .j irré or,l ivrrěn ptlc.lobttclsti je.i icl i osrrdtr. DuŠan

Pala se cloŽil poLrze 2l let. l ioricenr roku l9.15 spáclral seber'raŽclu. Prozy

sott l rotr t  .Š!t . , l t t t . l '  k t lntc ' t t i  r  zrr ika ly za r  e l l ' r  c  lěs l lč po rr i .  I  s  odStupeI l ]

paclestlti let.je IrroŽno dát ČernérrrLr za 1lrtrr'clr.t r'tortt. Že s DLtŠatletlt PaltrLL

odeŠel r,elky prozaicliy talcnt. Navic lze l. I'rrizc r'vsleilor'at jelro r'r,r,o.j i.

trnlělccké dozrávátri '

V první povÍdce Laska je.ieŠtě jasrrč patrIrá závislost na literi lr.riÍch

vzorecl]. jazyliov)i projev je trrísty neobratny a zastaraly. blízky' setltt-

nrerrt1rlrrírlrr.r patostr poklcslé literatrrry. Dclčitťrnlc se rrapÍíl' lad. Že .,divoliy
pLrd h i . r r rě l  v  dol t t t l ror ' i . ' l j  t rebo Že. , t lassá la c1o p l ic  l rněv ivyul  zv lněItÍnl

i iader vzciuclr. '.(s. j4). Také rrárrlět této povídky .je irrspirovárt s1liŠc

zliuŠettostí l iterérrní rreŽ záŽitkovorr. Snacl p|.lvě proto z ní vyčlrír'a.i i dost

ost i 'e  určité te l lC leI lce b i iz l<é existerrc ia l is t icI i ;nr  ná ladánr.  Lás l ia  sednt.

rrácti leté llvy Stralior,'é k tr'. iceti lcténrtt doli 'tortt I)lcr'ovi .|e zrričeria dl'cl1Íttl

polrleclcnr a zlrsaherri cl l 'Lrhyclr: E'l, ir lt ' spoltrŽaČl'1 a je.;ílto bratra. Láslia.

která vzrri l iIa z tl l ldivtr a r,i]ěčrrosti Za l]onl()c a postttpriě se triětri \'c 5111Ós

lrltttsu a sottcitr-t. jc jeŠtč rrrrlěiecliy i psyclrologic|iy rl iálo pi.esvědčivá.

UŽ v clrirhÓ povíclce styl značně vyspčie a nabLrde htrtlrější zli.rat-

l iovitosti. l)rostŤedÍ i .1azyli clrlapcťr z praŽsl'é pcriÍěrrlí toviirny je bliŽŠí

atttcrrovč zkrrŠcrrosti z doby jelro totálnílrtl tiasazetlí. Zvláště do dialclgir

1 . {  J  G t r l s s t t l . l t r  V i i l cč t t i i  g c t t c r a ce .  / ' r . r / t  l .  l 9 . 1 ( l  4 l . .  ]  l .  s  l ] 6

l 5  I )  I ' a l l r  5 1 r | ) i l t 1  | l  k t l 1 l ) L , 1 ]Í '  P r a ] r u  l 9 . l 7 .  s  l 9  \ /šc c I r l ] }  r l l l l t } .  l ) ( l k i l / t l J I  l .  t ( ) l ] ] u t o  \ ! t l i l l l l
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z francor"rzštirry: 44 titulťr

z ttětttčiny: 42 titulťr (včetrrě díla Karla Marxe)
z angličtirry: 35 titLrlťr

z polŠtirry: 33 titrrlťr

V zájnrr spravedlrrosti nrusínt podotkrrout, Že oba rejstŤíky obsalrLrjí
nejen ltrástrou literatr'trtr. V rej stŤíku z roku 1 953 j e oddíl 2 l . rozděiett na:
a) Literárrrí vědr.r - b) Ceskoslovetlskott literaturrr - c) LiteratLrrtr rrárodťr
sovětského Svazu - d) Literaturu ostatních rrárodťr' ProŠlajsenr sešity l _
58 , ze  |7 '  l .  1953  do  3 l .  12 .  1953  a  sečet l a j sen r t i t L r l y  v  oddí lu  c )  a  d )
s následuj ícínri vlslec|l<y :

C) Literattrra rrárodťt Sovětskélio svazrr:l55 titulťr
D) LiteratLrra ostatních národťr: l37 tituiťl.
Donltrívátll Se, Že tato čísla rrepot.ebrrjí korrrentái.ťr a dobŤe ilustrují, Že

atnrosÍěra svobody a otevi.etlych horizotltťr skoričila ťttloren l948. Ne-
stali jsme se, jak doufali t-rrtlozí intelektuálové v roce l947, mostenr rnezi
Vychodent a Západent' Edičrrí politika snlěŤovala jasl.rě rra V1iclrod a
počátkerrl padesátyclr let piestala b]it jedin)inr spolelrlivynr ukazatelenl
skutečného vyvoje české literatury.

PŤed autorskynr kolektivenr Ústavr.r Česke literatr'rry, |<tery pr'ipravuje
Dějin1l čcské líterattu"y po roce }945 stojí těŽk;l ťrkol' Budou se nrttset
\ryrovnat s otázkor'r, zda je dŮleŽité datr'rrrr vydání krrilry nebo doba jejího
vzniku. Budou mtrset ŤeŠit problénry' do jake níry ovlivnilo l iterárrrí
l ' voj to. Že některá díla byla vydána a vstoupila tedy do literárního
povědorrrí širšíclr čtenál'sliyclr vrstev se značnynl časovynr zpoŽděrlítrl.
Musí si poloŽit otázku, zda rrebylo literárrrí povědonrí tlrtrolra tvťrrčíclr
osobností v době nejčernčjšíclr let 1948_l956 ovlivriovárto více ineditrrí
literatttrotr (napŤíklad skLrpinou kolerrr Jii.ílro KoláŤe, ke literé pati.ili J.
Harrč, B. Hrabal. V' Lir-rhartová. J' Šlivoreck . Z. Urbárrek a další). neŽ
oficiální literaturou. A dále LrváŽit, jak;i vliv rra literární vyvoj nlěl Í.akt' Že
trltrozi, ktei.í nenrohli sarrri pLrblikovat, se věrrovalí činrrosti pŤeklada-
telské.

Prvrrítrt a velice zásluŽttynt pokusetrt o ŠirŠi a vyváŽenějši obraz české
literatury po roce 1945 je kniha JiŤílro Holélro Česká litct.an,i.a'., kon-
cipovattá jako stiedoŠkolská učebrrice' Správrrě z rrí vyplyvá, Že nástLrp
nové generace se odehrává za váll iy aje tedy těŽ<é posoudit, zda to byl

l3 J '  I .IoJy: ( 'ť'\ku l]|cru|| lru 1, ()d rt lktt ]I).|5 t lo sottčust lt ls lr '  l )ra] la l996

lolr ,)4 .'

individrralisnrus jejích pr".ísluŠrríkťr či vnějŠí okolnosti. které zpťrsobily. Že
chybí jedrlotrly generační nástirp a vyvoj' Posleclrtrětrte si svědectví.jed-
noho z piísluŠníltťr této .'rozptyletlé gerreLace.. (|van Slavíli). Jatl Gross-
nrarr píše, Že getrerace. pro kterou válka znartletrala počátek tvťrrčí dráhy.
vyrťrstala v prostortl rre.juŽŠíttr. nadto oclciZovatrétrr: .,Tattl l lejistota. Znlě-
terrí, vyčerpané a zrazené lrrdinství i podlá pŤizpťrsobivost, jež nehledá uŽ
rric neŽ dťrvod lr dalšínru Žití to vše je Z|odnynl chaosetlt této getierace.
Její členové o sobě ttavzájetlr rrevědí. netvoi.í tribLrny. nevyluariqjí se.
rrepoznávají rra pozadí celktt svou trrčitost nebo jedinečrlost a trevynleztriÍ
se tedy dále. Jedinci nebo sktrpirry rostott Více či nlérrě v iso]aci a
neprocházejÍ tak kriticl iynla očinla generace jalio cell i 'tt... '.

Dr.ršarr Pala je typick;inr pi.íliladerrr a nlluvčíl-ti Životnilro pocittr tétcr
gel]elace. Po dvclt"t sbírkách básttí vyclrází v roce 194] v Topiče sotlbor
pěti proz s obállior"r Jana Zrzavého s trlotivetrr velkorlrěsta a rozostŤetré
siluety postavy' Václav Cerrly r,idi v DuŠal][| Palovi prozaick1i protějŠeI<
Ji ílro ortena, snad nrinlo jirré ovlivrrěrr podobrrostí je.i ich osudr.r. Dtršan
Pala se doŽil pouze 2l let. korrcenl rokLr l945 spáchal selrevraŽdu. PrÓzy
sottborlt Strclnl; a kuntenír'zrrikaly za váll i i l a těsně po ní. I s odsttrpet-tr
padesáti let je rrioŽno dát Cernérrrtr za pravdu v toll l, Že s DLršanetli Palotr
odeŠel vell iy prozaicli 'y taletlt. Navíc lze v l inize vysledovat jelro vyl'o.j a
Lrměleclié dozrávárri.

V první povídce Lusku je jeŠtě jasně patrná závislost na literárnich
vzoreci-t. jazykovj, projev je tnísty treotlt.atny a zastaraly. blízliy. senti-
nretrtálnítrltr patostr pokleslé literatury. Dočitártie se napi-íIi lad. Že ',divoky
pud lrŤr.rrěl v doktoror'i..Ij trebo Že ',nassála do plic lrněvivynl zvlněrrínr
riader vzduch.'.(s. 34). 

.faké rránrět této povídky je inspiror'ári spíŠe
zkuŠerrostí l iterární rreŽ záŽitkovotr. Snad právě proto z rrí vyčrrívaji dtlst
osti.e určité tetrdence blizké existerrcialistickynr náladánr. Láska sedtu.
rrácti leté Evy Strakové li tr' iceti leténrtt dolitoru Plevovije ztriČena dvo.jÍnr
polrledern a zásalrenl druhych: E'virry spoltrŽačky a .iejílro bratr.a' Láskc.
která vzrri l i la z obdivu a vdččrrosti Za poll l()c a posttrprlě se nlětri ve sntěs
l.ttit-tsu a sottcitr't, je jeŠtě trr.rlělecky i psyclrologicky nlálo pÍesvědčivá.

UŽ v druhé povidce styl zrračrrě vyspěje a nabtrde lrutrrějŠí zlirat-
kovitosti ' ProstŤedi i jazyk clrlapcťr z praŽské periÍ.erní toviinry je bliŽŠí
autorově zlir.rŠenosti z dobv ielro totálního tlasazelri. ZvláŠtě do dialogti

J  G t o s s t n r t l  V i i l ečná  ge t l c t a c c .  / - l , r t t  I .

D Pala .s lroirrv a la lrcrr l .  Praha I t).17. s

l 9 4 6 ' , 4 7 . 1  l . s  l ] í l
19  \ /šec l r l t1 ' c i t l i t y  odkazr r1r  k  1ur tu to  \} i l i i l ] j

l. l
t i

538 3 !:')



holono BosBovcl

proniká obecná češtirra' Nastává Cernyn konstatovaná styiová pronělra.
naprosté odpatetizovárrí, odlyričtění Ťeči v objektivitLr čiré epiky:

..Uclálostí se psychické dění stává až vnějšírn projevem vpisovatryn
na skutečnou kťiŽi j iného nositele,'psychického dění'.: čIověk je tím. co
ciělá' je írhnrem sv ch čirrri, taková je pŤedstava Palov;ych pŤíběhri... Je
neuvěŤitelné, kolik existenciálníclr témat dovedl mladičk! alrtor rozehrát
pěti povídkanri; téma lranby v JaLru; téma írzkosti vŠude, téma zdi v Šet]é
noci i Klavíru; téma bÝt viděn v Jaru i Klavíru; tétna lrrrusu v Ltisce l Št,tlc
lrocl; téma '.Pek]o toť drLrzí,, tamŽe..' ' ' '

Pocit Úrzltosti, osanělosti, lleschopllosti ltonlunikace i nrezi rrej-
bliŽŠínri.ie základnírrr notivenr všech povídek' I pŤíbělr dvor"r dětí, .,/aro.
ve kterénr se autorsky vypravěč často transponLrje do dětské perspektivy a
jelroŽ nánrěterrrje dětská hra, je hrred v ťrvodní sekvenci otevŤen dvakrát
opakovanym motivenr smr1i, kdyŽ se děti stávajÍ svědky dopravrrí nelrody
a později, kdyŽ se holčička naklání nad zábradlínr mostL|: ,,Nahybá se.
ručkarrra, jeŽ černají Žáren, se posunr'rje kupŤedr"r po zábradlí, hlava a
ramel1a už jsoLr rrad propastí, sllne se stále kLrpŤedtr, tak pomalirrlrr'r jako
seber,ralr, kterénlu se zatočila nad lrlubinor-r r-ricoty hlava... Ferdilt to
vycítí, vytuŠÍ cosi děsivého, do hrdla se nru dere vykr'ik. ale trenlťtŽe veIr,
je to strašrry pocit--.. (s. 202)' obě tyto epizody jsoLr spojeny a zdri-
razrěny v závěru prvního oddí]Lr; ',To, co srazilo elelrtriku S autenl a
nrálenl strlrlo Helir do vllrké tnry. oblLrda - obluda, ale rrikdo ji rreviclí. aŽ
kdyŽ sliočí nali l:dlo a rdousí.,.(s.203). l v dětské lrŤe je sil lrě zdŮrazněn
notiv nroráltrí odpovědrrosti za vlastrrí čilry a rnotiv harrby za zbabělé
clrovárrí, Irteré je p íčirioit rozchodu dětí.

Nejsilrrěji zaz'nívají existenciálnÍ motivy v nejdelší zprÓz, která svynr
rozsahem i sloŽitějŠí konrpozicÍ pi.esahLrje rárrrec povídky. Jejínr rráně-
tenr je složit1l vzÍah ntezi otcent a Synei]l, litery se Z dětsliého obdivLr
postr'rprrě nrěnÍ v irepiekonateln;;. konflikt. ProlÍnánín časovyclr t.ovilr a
retrospektivou vyzrává alltorovo unrěrií zl<ratlry, hlavrrí térria posttrpnélro
odcizerrí rtrezi otcen a Synem je podárro Ťadou dějov]j'ch epizod, ve
ktenj'cil donrinr"rje pŤínrá Ťeč. Navoztrje tak rozpětí nrezi čitrenr, vzájen-
trou konlutrikací a jejich citovynr pozadínt. otec i syrr jsou si podobni
v ton. jalt tra porríŽetri a Životní zklanrárrí reagtqí ponrstyclrtivou agresí.
literotr si vybíjejí rra svych nejbliŽšíclr. oba cítí pott'ebu sblíŽit se, pŤe-

L6 V Cerny: !,nllí u tJruh . sc'šiI o ť\l)1ť]lt' iu]isl l]l! ' Pra]ra 1t)9]. s 1]0

l lol4't941

konat korrflikt. ale iudost jin v tonr brárrÍ. Existerrcialistické nrotivy
ťrzkosti, sanoty' neschopnosti liomutrikace jsott rozpracovárry psycilo-
Iogicky věrohodně. Motiv htlusr-r, str-rdtr, Útzkosti je expresivtlě vyjádčen
netaforou, která se vyskytuje v tituill a opakLrje se jalio leitmotiv v texttt.
Šedá noc je vyrazen.l pocitu osatněnÍ, deprese. která se pronítá do popisu
okolí i postav'

Vztah otce a synaje v podtextu nloŽno vnínat ijako vztah n1oderního
člověka k bohu, osanění a uzkost dostává nrísty nretafyzické dinrenze.

''Někdy se vracívá Jirka z práce rozechvěn Žalern, zaboÍi tváÍ do peŤin
a nejraději by na vše zapomněl... na vše, na vše, rra cel! ten mizerny svět,
na otce a na domov' na tenhle brloh, kcle zašustí iecla sukně staré LLrkšové
nebo rradité Mďky... MŮj boŽe, smiluj se, volám tě, volám v ťrzkostech'..
a nadarmo...

Táto, tatírrku!

Jirkova hrdost!

Hlouposti, samé 1rlotrposti I

Jen spát, jen spát. prospat tu šedolr noc, jeŽ chutrrápopelem a suchym.
dotěrnlm prachem.'. tLl noc prospat!.. (s. 169).

Vyraznor.r roli lrraje ve vŠeclr povídkách topos města. jak v1istiŽně
vyjadŤuje Zrzavého kresba rla obálce, je to město industriálrrí periferie,
coŽ Palu spojuje s ostatními pŤíslr-ršníky válečné gellerace. UŽ v ťrvodrrí
Sekvenci se vyskytuje okraj ntěsta jako.dějiŠtě nrilostnélro vztahLr Evy a
doktora Plevy. V povídkách Zon1, a Sedivá roc je dějiŠtěrrr pi.eváŽrlě
tovártra na praŽskén pŤednrěstí. Y ,Jaru se děti neírspěŠrrě snaŽí Lrdělat si
políčko v nrěstskétrr patku' V závěrečrrérn Klavíru nacházi lrlavrrÍ postava
r"rrčitolr harnrorrii aŽkdyŽ se odstěIrLrje do malélro nrěsta. Praha je pro
Palu, do jisté niíry pi'íznačně, vzdá\ená obrozenské synbolice histo-
rickélro l]lěsta; prostŤedí často pontáhá spoluvytváŤet rráladu a současně
se jÍ zabarvr"rje sanlo: ,,Jdou po dr,oŤe, Špírra se válí v koutech, dnes je to
desetkrát víc špírry neŽ jindy, búlrvíjak to pŤijde, Že si Jirka povŠinrrre
právě takoqi ch věcí! Snad ta nelrolrečtrá šed' 1ro pŤitahuje... rre, trelrí jiné

barvy, nebe zšedio a země zšedla, Stronly zšedly a stŤeclry zšedly..'
vzduclr zšedl dyrrrenr a voda listopadent... ta noc otcovy snlr.ti. ira ttt
nezapon]elle' ta byla Šedá jako popel, Ťezala dcl očí, aŽzrudIy slzat't.ri....,
( s .  183 ) .

PrÓzy Dušarra Paly jsor.r podie naŠeho trázortt dobrylrt a charakte-
ristickÝnr pr'ÍIiladenr existenciálníclr terrdencí v rraší literattrŤe, vzirikající
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proniká obecná čeŠtirra. Nastává Cernym lrotrstatovaná stylová pronrěna.
traprosté odpatetízovárrí, odlyričtěrií Ťeči v objelrtivitu čiré epiky:

.'Udá]ostí se psychické dění stává aŽ vnějším projevem vpisovanyrn
na SkutečnoLl kriŽi jiného nositeje ,'psychického dění..: člověk je tím. co
dělá' je Íthrnem sv1/ch činŮ, taková je pr,edstava Palovych pr'íběhri... Je
neuvěŤitelné, kolik existenciálních térnat doved1 miadičk1y atltor roZehr.át
pěti povídkami: téma harrby v Jaru; téma rizkosti vŠrrcle; téma zc]i v Šeclé
noci i Klavíru; téma blt viděn v Jarr'r i Klavíru; téma lrtrustt v L sce a Šede
tlo c i; téma..Peklo toé druzí,, tamŽe...'.,

Pocit ťlzkosti, osanrělosti' Ileschopl-losti konturrikace i mezi nej-
bliŽšínri.je zákiadnÍl nrotivenr vŠech povídek' I piíběh dvorr dětí,.-/oro,
ve kterénr se autorsky vypravěč často transponuje do dětské perspektivy a
jehoŽ nánrětem je dětská hra, je hned v ťrvodrrí Sekvenci otevŤen dvakrát
opakovarrynr motivenr srrrr1i, kdyŽ se děti stávají svědky dopravní nelrocly
a později, kdyŽ se holčička nď<lání nad zábradlím mostu: ,,Nalrybá se.
ručkanra, jeŽ černají Žáren', se posunr'rje krrpŤedrr po zábradlí, hlava a
ranlella uŽ jsoLt nad propastí, sLllle se stále kLrpŤedtL, tak pornalintu jako
sebevralr' kterému se zatočila rrad lrlubinorr nicoty lriava... Ferdík to
vycítí, vytuší cosi děsivého, do hrdia se nru dere vyki.il<' ale trenťtŽe vetl,
je to strašrry pocit--.. (s' 202)' obě tyto epizody jsou spojeny a zdťr-
razrětry v závěru prvního oddílu: ,,To, co srazilo e]elitrikLr s atltenl a
nálenr strlrlo Ilelu do vlhké trrly' oblLrda - oblLrda, ale nikdo ji nevidí, aŽ
kdyŽ skočí na lrr.dlo a rdousí... (s. 203). l V dětské lrŤe je silně zdťrrazněrr
motiv nrorállrí odpovědnosti za vlastrri činy a motiv lrarrby za zbaběIé
chovárií, které je pŤíčinou rozclrodr.r dětí.

Nejsilněji zaznívají existenciální motivy v rre.jdelŠÍ zproz, která svynr
rozsahenr i sloŽitějŠí konrpozicÍ pi.esalrLrje rárrtec povídlry. Jejín rrámě-
terrr je sloŽity vztah nrezi otcertr a synem' ktely se z dětsltélro obdivLr
postupriě nrětrí v rrepiekorratelny konflilit' Prolinánínt časovych t.ovitl a
retrospektivouvyzrává atltorovo irnrění zkratky, 1r1avní térrra posttrprrélro
odcizení nrezi otcenr a synen je podáno Ťadou dějov1Ícl-r epizod. ve
kteryclr donrinuje pŤín-rá r'eč. Navozr'rje tak rozpětí nrezi činem, vzájenl-
tlou korlutrikací a jejich citov ,m pozadínr. otec i syrr jsou si podobni
v totrt. jak na potríŽetlí a Životní zklanrátlí reagují ponrstychtivou agresÍ,
literotr si vybÍjejí na svyclr nejbliŽšíoli. oba cÍtÍ potÍebLr sblíŽit se, pi.e-

[6 V CenÝ: ]'n,ni u drlthj,, saštI o ť\isÍc]]t' iq|isl]]l,| Pra]la l 99]' s l]0
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konat korrflikt. ale lrrdost jinr v tonr brárrí' Existerrcialistické rrrotivy
ťrzkosti, sanroty, neschopnosti ]ionrutrikace jsou rozpracováriy psycho-
logicky věrolrodně. Motiv htltrsr.r, str"rdtr, Úrzkosti je expresivrrě vyjádŤerr
metaforott, která se vyskytuje v titulr"r a opakLrje se jako leitmotiv v texttl.
Sedá noc je vyrazenl pocitr.r osanrění. deprese, l<terá se pronrítá do popistr
olrolÍ i postav'

Vztalr otce a syrra je v podtextu nroŽno vnímat ijako vztah nroderr-rího
čIověka k bohu, osanrěnÍ a uzlrost dostává místy ntetafyzické dinretrze'

''Někcly se vracívá Jirka z práce rozechvěn Žalem. zaboňí tváň do peŤin
a nejraději by na vše zapomněl... na vše, na vše. na cely ten mizerny svět,
na otce a na dornov, na tenlrle brloh. kde zašustí leda sirkrrě surr.é LLrkšové
nebo rradité Mďky... MŮj boŽe' srniluj se, volám tě, volánr v zkostech'. '
a nadarmo...

Táto, tatírrku !

Jirliova hrdost!

Hlouposti, samé hlouposti!

Jen spát, jen spát. prospat tu šedoLr noc, jeŽ chutná popelem a suclrym,
dotěrnym prachem... tl l noc prospírt!.. (s. 169).

Vyraztrou roli hraje ve vŠecl-t povídkách topos něsta. Jak vyistiŽrrě
vyjadŤuje Zrzavého kresba rra obá]ce, je to nrěsto industriální periferie.
coŽ Palrr spojuje s ostattrínli pŤísluŠrriky válečné gellerace. UŽ v Úrvodní
Sekvenci se vyskyttrje okraj ttiěsta jako dějiŠtě ntilostnélro vztalrtr Evy a
do]<tora Plevy. V povídkácir Zotry. a ŠcJiva tloc je dějištěnr pi.eváŽně
továnra na praŽskén pŤedněstí. Y Jaru se děti rreirspěšrrě snaŽí Lrdělat si
políčko v n-rěstsk'én parkr.r, v závěrečnén-r Klavíru nacllázÍ hlavrrÍ postava
určitou hanrrotrii aŽ \<dyŽ se odstělruje do rnalého nrěsta. Praha je pro
Palu, do jisté rrríry p|iznačně, vzdálerrá obrozenské synbolice histo-
rického n1ěSta] prostŤedí často poniálrá spolul,ytváŤet náladLr a součastrě
se jí zabarvuje sanlo: , 'Jdou po dr,oi.e, Špína se váIí v koutech, drres je to
desetkrát víc Špíny rreŽ jiridy, bŮhvíjak to pŤtjde, Že si Jirka povšinrrre
právě takov1ich věcí! Snad ta nel(ollečná šed' lro pŤitahuje..' rre. rrení jiné
barvy' rrebe zšedlo a zenrě zšedla, stronly zŠedly a stŤechy zšedly..'
vzduch zšedl dynenr a voda listopaderrr..' ta noc otcovy snrfii. tra ttt
l lezapoll1el1e, ta byla Šedá jako popel, l".ezala do očí, aŽ zrud|y slzatrl i.....
( s .  I  83 ) .

PrÓzy DuŠaua PaIy jsou podle rrašeho náZortl dobryn a charakte-
ristick)inr pi.ílrladenr existenciálnÍclr tenderrcí V naší literattrŤe' vznikající
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za války a těSně po rri. Svědči o ztračtrént nadárrí atttora. kter)i datcnl
I tarozcrtí je \ , fs te\ ' |]í l ien l  Josc|a Škvoreckého. Je|ro l i terárr tÍnrtr  od| i .aztr  h;
se jistě bylo dostalo větší pozorrrosti. kdyby toilu byly rrezabránily
zŤetele ideologiclié. Náš druhy pi.íklad je věnován díltt autora. ktery byI
v roce l947 povaŽovárr zajedrru z nejslibnějŠíclr riadějí české prozy. a
lltery se podle názorr'r profesora Čet.rlélro po ťtnoru 1948 pi.íliš oclrottlč
piizpťrsobil poŽadavk nr trového reŽil lrtt. Je jinl proza Miroslava HatruŠe
Lcgenda o Ton,áŠoyi, Dotlitrívánre se. Že je za1\navá nejett literárrrě. alc
talié jako dobovy fenonlén. S časovyrrr odsttrper-tr paclesáti let nelzc
pi.ehlédnoLrt Hatlttšor'y trpi.ínlné levicové tetrdetrce v krrize psatlé v na-
prosté svobodě volby. IrorriÍ ostrdr'r je tato l iniha pro poťttrorovolt doblt tla-
prosto nepr".ijatelrtá svynr náboŽensliyrn viziottát'stvínl'a pro sottčasnéhcl
čterrái.e ,,nečitelná.. spojenítrl rráboŽerrské vize s vizí. či pŤesněji ťečcIlo
s rétor.ikor-r, sociálně politickorr. V rovirrě r' ize rráboŽenslté pouŽívá atrtclr
zcela adekvátně arclraizrrjíciclr vyrazov ch prosti.edkťr. Slovrrí zásoba i
syntaxe tlavaztt je tta biblicl< jazyk, často z Písntu pi.írrlo citr"rje. Pokr"rd sc
polrybujelrre ve vesttici. kde TornáŠ uŽ tŤicet let Žije v odloučerrÍ od svě1a a
v harnlonickérrr sor"tladtt s bratrstvctrr rráboŽeriské korritrnity, je terrto str l
adelrvátuí. Čtenle pr'íběh riáboŽcrlsl iélro blouznivce, svatélro človělia bo-
Žího, l iteqi se dostává do korrfl iktu se ,,staršinstvetrr.. náboŽetrslié clbce .
kdyŽ se.jeho evangelické clrápáni Života stŤetrre s jejich trcclostatkeni tol.
erallce a kiesťarrské lásliy l i bliŽnÍnru' Poliud je text drŽen v ror' it ič
rráboŽenské legerrdy' pi.ístLrpné rťrzr-ryr-rl vyliladťrm, zťrstává nosrry. ProLl.
lerrratické začírlá byt spojerrí náboŽerrské vize s vizí sociální a s reální'nl
světetrl potoln. co J.onráš opouŠtí obec, tedy piedevšínl ve dvoLt závč-
rečttyclr částeclr Žuloqi lom a iÝa prahtt krtiloysÍyí.

Korrstatovali jSll le ťlvodell l, Že pro sor.rčasnélro čterráie je rontátl ..ttc-
čiteln ... Problénr je pr'edevšírrr sénrarlticky: v posledriíclr padesáti letech
nabyla určitá slova zcela jin;ich kotrotací l leŽ n1čla pro l lanLrše. napr'i l i lacl
často se vyskyttrjicí slol 'o..soLtdrLtlr... A t1' 'to konotace pťrsobi' Že rrrčitÚ
partie krl i iry sr,oLI stl lěsí rétoriky rráboŽenslié a politicl i.é dostávaji rre.
clrtětrě l iolr-rick1 ráz. KristLrs vstupLrje poti '.etí do rotrtátlt-t nejerr.jal 'o
TolrráŠovo vidční, ale jako sottdrr'tlr TesaŤ: pro stávkLrjící dělrríky je ti l
revoltlčllí v dce. pro unrírajícílro Tonáše Kristtts: ,,opravdLt, sottdrttzi
tvrdí v boji, statečrrí pi.ed soudy bolratcťr, tteolrroŽeni v l iobliáclr vězení.
plaliali. I orri poznali. Že tetrto soudruh Tesai'., l i.tery oblékl rra se clrLrdobtr.
aby lro pi.1ali bez pochyb do svych í.ad. vráti l se tra svět, aby dokorrll
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vítězství spravedlnosti.. ' l '  To. co mělo své forntáltií i psychologické
oprávnění v obci bratr , spojenyclr vírotl a Žijícich v isolaci od okolního
světa. ve světě abstraktlrí legerrdy, n]íStllě i časově nejasně sitttované,
pŮsobí rrásilně v prosti.edi dělnické stávlty, která svyrli reálierrri je sittro-
vána do krize tŤicátych let. I do epickélro dějového pásnra pr.orri l iaji
polit ická klišé, napiíklad ve zhlralé postavě rrrajitele lorrltt a Člerrťr jeho

rodirry, kteŤÍ isotl prototypenr bttdotrciclr zápornych lrrdirlťr-kapitalistii
v socialisticko-realistickén poÚtlorovéltl rottlátru. V prosti"edí stávktrjí-
cích dělníkťr je naopak nnolro pi.edobrazťr kladn1ych lrr.dinťr. MťrŽerle tedy
konstatovat' Že jiŽ pied Unot.etrl nlělo HatluŠovo dílo v sobě prvky
pozdějŠího socialisticky realistickélro kárronrr. Jedirté psyclrologicky pie.
svědčivější n]omenty jsou pasáŽe, ve l itelyclr se stávlrujícÍ dívají na
Tonráše jako rra blázrrivélro podivíra, ale jsoir pi.esto (zvláŠtě Ženy)'
ovlivrrěni jelro Ťečí, vyzyvajíci k pokračovátrí ve stávce.

Epizoda, ve které četrrici prorrikají do lonrtr' rrapadaji Ženy a děti ' a ve
které se jim TonráŠ vrl-rá na pomoc a .je srrrrtelr-rě zratlětr, je opět rrevě-
rohodná, pŤedevŠÍr-tt svym vyvrclrolenínr. ťrstícínr v závěr celélro ronlántt:

,. Ještě níŽe se sklonil Tesď a vtiskl rra če]o Tomtíšovo cllouhy polibek.

.Ještě clrres, sor'rdruhu Tomáši. budeš se mnou V ráji,' r'ekljasnym hlasenr.
Ach, jak! svit vytryskl z Tclnrášovy tviiŤeI Jak drjvěŤivě pr'ešel Tonáš ze
smr.ti do Života! Neboť skorral.

V té clrvíli se venktt ozval vybLrclr jásotu. A jelro vlrry se bliŽily
k hospodě. Zarredlouho byla jinri jalio obli ' lopetra. A potot-t-t se otevi.ely
dvei.e a Soudruzi po Špičkáclr vstotrpil i. Na pohovce tt trkna rraŠli vlahé
tělo rrrfivélro Tonláše s Živottcínt ťtsněvetrt na tváii.

Ale Tesďe lrledali traclar.tlro.

Soudruh Tesat'- kanr odeŠel?

Kc]e na tváňi země postaví se soudrtrhťtnr v čelo?..(s' 163).

Proklantativně je tedy spojerla idea kt'est'atrské a sociálrrÍ spravecll.
r-rosti, rráboŽetlství a politika. Sotrčasrly čtenáŤ rlenrťrŽe V toll lto spojetl i
odečíst Zkušenost posledrrích padesáti let. která posr.rnLrje ideové i tttltě-

lecké vyzněn Í Legenr[l o Tom Šovi do jiné pololry, tteŽ ntěla v době svého

Vzniku. Hanušťrv lonrán je vyborrr nr pŤikladenr mesianistickycl] tell-

dencí' pt'íztračrryclr pl.o btrdorrcí socialisticky realisnus, kdy se spisovatel
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za vtrl l iy a těst1ě po ri i. Svčdčí o ztračnétrt rradáItí alltora. ktery datent
Irarozetií.je vrster,ltíkem Jose|a Škvoreckého' Jelro l iterárnínrtr odkazLr by
se jistě bylo dostalo větší pozorrrosti. kdyby tottru byly riezabrárti ly
zŤetele ideologické' NáŠ drulr! pi.íklad je věnován dílu autora. l itel;j ' byl
v roce l947 povaŽovátl Za jedtlu z nejslibnějŠíclr nadějí česlié prÓzy, a
kter1l se podle rrázoru profesora Cerrrélro po ťtLlorLt 1948 piíliš ochotrtč
pi.izpťrsobil poŽadavk rn trového reŽitrtLt' Je jinr pr za Miroslava HanuŠc
Le genda o TotntiŠol,i, DotrttrÍvátrre se, Že je zajíntavá rrejen literárrrě, alc
tak.é jako dobov , |etrotrlén. S Časovyrrr odstrrpeni padesáti let trelzc
pi.ehIédnoLrt HatrttŠor,y Lrpi.irrrné levicové tetrdettce v ktrize 1rsatré v na.
prosté s\,obodě r'olby. IroniÍ ostrdu je tato kniha pro;lotttrorclvou dobLt na.
prosto ncpr'.ija..1'.'i 5r'yll1 nálroŽerrsliylri vizionái.str,ínl - a pro sortčasného
čtenái.e ,,rlečitelná.. sp(iel1íll l rráboŽenské vize s vizi, či pŤesnč.ji l 'ečello
s rétorikoir. sociálně politiclrorr. V rovirrě r,ize náboŽerisl i.é por'rŽívá atrtor
zcela adekvátrrě arclraiztrjícÍclr vyrazovych prosti.edk . Slovrlí zásoba i
syntaxe ttavazu.je na biblicl i jazylr, často zPísntu pi-ír-rro citLrie' Pokud sc
polrybujenle ve vcsrtici, l i.de l.orr-ráŠ uŽ ti. icet let Žije v odloučení od svěla a
v lrarrrlortickénl soltladLr s bratrstvem rráboŽertské ltorrttrrl ity'.je terrto st-t I
adeli l,átuí. Čtenle pi-íbělr náboŽerlsl iého blouznivcc, svatéIro človělia bo.
Žího, ktery se dostává do lioIrfl i l ittr Se ,,starŠillstVetrt.. tráboŽenslié obcc.
kdyŽ se.ieho evangelické c|rápárri Života stŤettle s.iejich I"redostatketrt tol-
eratlce a ki.est'arrslié lásky k bliŽrrinrLr. Politrd .je text drŽen v rovinč
rráboŽenské legerldy, pr".ístLrprré rťrzrrynr vyli. ladťrrrl, zťrstává Ilost]y. Prob.
lentaticlté začinábyt spojení náboŽeIrslié vize s r' izí sociálrrí a s reáin- rrr
světetrl potoln. co l..onláš opotrŠtí obec. tedy pi.cdevŠínt ve dvott závč.

, , + , ,r.ečrryclr Částeclr Zttlol11 lont a ),/a pt.ahtt krtiloys|ví.

Korrstatovalijsrrre ťrvodenl. Že pro sor.tčasnélro čtenáŤe je ronátr ,.ttc-
čitelny... Problérrr je pi.edevšinl séniarrticl iy: v posledrrích padesáti leteclr
nabyla určitá slor,a zcela jirr1ich kotlotací neŽ nlčla p|o HantlŠe' napi.i lr lacl
často se vyskytLrjící slor,o,,soudrrrlr. '. A ty'to konotace pťrsobí, Že určitc
partie l inilry svot-t sItlěsí rétoril iy rráboŽerrské a politickÓ dostávají Ire-
clrtětrě l ior-rrick1 ráz. Kristus vstLrpLrje poti.eti do rotrrátrtt l lejen.iako
TolrláŠovo vidční' ale jalio soLrdrrrl-r 

.fesar'.: 
pro stávliLrjící dčlníky je ttl

revolučllí v dce. pro Lrnlírajicího TorlláŠe KristLls: ,,opravdtr, sotrdrLrzi
tr,rdi v bo.ii. statečrri pŤed soudy bohatcťr. treohrtrŽetrí r, ltobkáclr vězení.
plakali. I orri poznali. Že tento sor'tdrltlr l-esai.. ktery ob1ékl rra se chtldobu.
aby ho pr'ijali bez pochyb do svych i.ad. vráti l se tta svět. aby dolional
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vítěZství spravedlrrosti.. ' l '  To. co nlě|o své forrrrálrrí i psychologické
oprávnění v obci bratrťt, spojerryclr vírott a Žijících v isolaci od okolrrího
světa, ve světě abstralitrrí legerrdy. nlísttlě i časově llejasně sitttovatlé,
pťrsobí násilrrě v prostt'edí děinické stávky' která svyrlri reálienli.je sittro-
várra do lirize tŤicátych let. I do epicliého dějovélro pásnra prorriliajÍ
polltická l i l išé, napiíklad ve zlryralé postavě nrajitele lomtt a člerrťr jelro

rodirry. ktei.í .isotl prototypenl Lrudotrcícl-t zápornyclr lrdirtťr-liapitalistťr
v socialisticko-realisticltérrr poťttrorovént rornánu' V prosti.edí stávktt1í-
cích dělnikťr je naopalt mnol.ro pi.edobrazťr kladrrych hrdirrťr. MťrŽerlre tedy
konstatovat. Že jiŽ pŤed Utrorenr nrělo F|attušovo dílo v sobě prvky
pozdějŠího socialisticky realistickélro kátrontr. Jedirré psyclrologicky pŤe-
svědčivější monenty jsou pasáŽe, ve kteryclr se stávkující divají rra
Tonráše jako rra bláznivého podivÍla, ale jsorr pi.esto (zvláŠtě Ženy).
ovlivněnijeho Ťečí, vyzyvaiíci k pokračovárií ve stávce.

Epizoda. ve které četrríci pronikají do lotrru, napadaji Ženy a děti, a ve
které se jirrr TomáŠ vrlrá ria pollloc a .je snrr1elrrě zratrětr. je opět tievě-
rohodrrá, piedevŠínr svyrrr vyvrclroler-rínr, ťrstícínr v záyěr celélro ronrátru:

,' Ještě níže se skloriil Tesď.a vtiskl rra če]o Tonríišovo dlouh1f polibek.
.Ještě drres, soudrulru Tomáši. budeš se lnnoll V ráji,. i.ekljastlyrrr hlasenr.
Ach' jak! svit vytryskl z Tornášcrvy tvrír'eI Jak drjvěňivě pÍešel Torrráš ze
smrti do Života! Neboť skona].

V té chvíli se venku ozval vybrrcl 'r jásotu. A jelro vlny se bliŽily
lr hospodě. ZanedloLrlro byla jinri jako obli lopena. A potonl se otevr-.ely
dvei.e a sottdruzi po Špičkáclr vstoupil i. Na pohovce u olina naŠli vlahc
tělo ntfivého TonráŠe s Živottcínt ťtsnlěvetlr na tváii.

Ale TesaĚe hledali nadiulrrtl.

Sotrdrrrlr Tesat'- kanl odeŠel?

Kcle rra tviiňi zenrě postaví se souclruhťrtrr v čelo?'. (s. 163).

Proklanrativně.ie tedy spojerra idea kŤest'arrské a sociálrrí spravedl-
trosti, náboŽenství a politika. Sotrčasrry čtetláŤ rrenrťrŽe \/ tol]1to spojení
odečíst zkušenost posledrríclr padesáti let, l i.terá postrtlr 'rje ideové i r'rntě-

lecké vyzrěn í Legcntfu o TomaŠovi do jiné polohy, tteŽ ntěla v době svého
vzlliktl. I{anttšťrv rorrrátr je vybontym pi'.íltladerrl nlesianistickych teri-
dencí, pt'íztračn)iclr pro btrdoucÍ socialisticky realisl l lLlS' kdy se spisovatel
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povii lně stával zvěstovatelell l správné viry. Hartr'rŠovy ťtstupliy poŽadav-
ltťrnr paclesát1iclr let nebyly jcrt pr'izpťrsobeninl se vnčjšírrr podtrlínkárrr
.|elro dilogie o Kotrtensliént ()suc] národa (l957) a Poutník v AmsÍa-
rodanttt (l960)' patií k lepŠí části oficiální l iteratury. l dobová kr"itika.
Harrušovi pŤízntvě r-raklorrěrrá. byla nad Legendou o Tonášoyi y roz-
pacíclt: ..Za.1isté bude slyŠet lrlasy, Že terrto l|anuŠťtv rotrrán je stejnynr
olrryletrr jako ronlátr ,'la - spt,uvcdlnosÍ. A tlebude opravdr'r srradrré doká-
Zat, Že torllu tak pŤece jett trettí. Dolrázat. Že vynlanny rotrratropisec sc
tredostal tla scestÍ. n brŽ Že.je jetl tta r<lzcestí či srlad.1iŽ rra jirlé cestě. kde
ještě klopytá. irledá pťrdu pod tlohattra, ale clrce.jit r.ozlrodrrě vpr'ed''. piŠe
ota Ja i roda.  rs

Na rozcestí se zartedloLrho dostala i celá Česl<á literatttt.a' Ese.je VácIa-
l,a ČernÓlro ()sobnosÍ, tl,,orbu a }o7, které vznil 'al1,v leteclr 1939 l942 a
v.v"šly ltrriŽrrě 1947 ' naby|y brzy zvláŠtrrí aktiralit"v-: ,,A l itrlttrra lretrí ovŠettt
kaŽdyrl Llo.jenr^ trerrí bojetl l nrezi kterÝnri]ioliv dvětrra silanii: |<ulttrra jc
l-.oj nezi praVdou a |ž1'' '|,, ... leIt tali. jeLr oclrototr oběti. dodává svérrlLr
v kladLr sr,ěta sílr"r a nloc pi.iIltrcujÍci. Bez toltoto ručení. bez této oběti.
bez této 1lečeti trtravtrí nenÍ r'trbcc l ir.rltury...(s. a0). ..Ncní tedy kultLrrry tlez'
r.tiravnílto vztahu tvťrrce l i jeho vrlit i.rlírl lu st,ěttt' (s. 42). S této strany
llazl"-eno. jsou liulturlí dějiny lristorií charaliterrrÍclr osobrrosti.. ' (s. a2).
V roce 1947 vyhrávají S|tvol.eckélro lVovi caltIcrhttrské 1lovíclkl, sotttěŽ
nrladych prozaikťr. KoláŤ píŠe l?ohl l', clnech, Hrabal své prozaické prvo-
titty' KdyŽ.jselrr v sedrldesát 'ch a osrridesátych letech psala eseje trve-
í.ejrrěrré v l<rrize Hlet]tiní ztraceně s:encra(,e, zcela podvědontě jsenr se
iídila zásadou Václava CeI.néhcr a zjisti la -jseni. Že diskontinLrita čes]ié
prÓzy nettí tak ťrpirrá, jalr by se tltolrlo tra prr,rrí polrled zdát. Stačí nazÍrat
dějiny lrteratury ,jako lristorii c|raralitelnícii osobtlostí.' ' Zťrstává vŠali
problérrr pťrsoberrí děl v pi.irozenérlt literárrrítrr liotttextu a sarrrozi.ejnlč
také problér'n otevienych horizontťr vťrči liontextťrrn sottdobé literattrt.y
světové. A v l leposlední i.adě problérrr tčch. l itcr' i p estali psát. protoŽe
neclrtěli nebo tletrro1r1i pLrblikovat. Proto jsenr zvoli la jalio tŤetí. ponělitrcl
sy,rrrbolicky pr'íklad knilttr Zderil ia l.Jrbánka ('csIu :u Quilotem.

Zdenčk Urbáneli oclevzdal rr.rko1-lis do rrakladatclství Borovy kotrcetll
roku l941 . Yyš|a o dva roky pozdčji. podle ťrdajťr Zderilra Urbiinka
,,patt.rrě jal<o posledrrí kniha, jeŽ rrlěla rla obálce a rra tittrlní stránce
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dťrvodně tlctívané nakladatelovo jnéno FrarrtiŠelr Borovy..r.,. Ccsla zu

Qui'jotem je historick],i rottlátr o životě Cervarltesově od jeho odjezdu do
ltálie ve slrrŽbáclr seliretáie papeŽského legáta. karrovrrika Gtrardinilro.
pí.es jelro učast ve válce Svaté ligy proti Ttrrlitir-rl, pět let v zajeti alŽirsk.yclr
poddarryclr tureckélro sultána, aŽ po osvobozetrí a trávrat do Spanělska.
osudy nrladélro MigLrela v polrnLrté době počátku llovověktl posliytly
Urbárrl iovi prvoplárrově epicky vděčrrou látkrr. VyI.azně patrrrá je rrávaz-
nost lra Vančurovtt stlalrtt o obtrovetrí vellié epiliy: lrápadrrě zdťrrazrrěrrá
role vypravěče, l itery; často vypráví jedrrotlivé epizody polopi.ínrou i.ečí,
oslovLtje hrdirru i čterrái.e a svynti korrtetltáii dál'á eprcké látce obecrrě;Ši
platnost. Vančurott irrspirovarrá je i UrbárrJiova práce s jazykerll. .jerrŽ se
stává rrástrojenr l1-lo11tllllelltálrrí barvité Íi-esliy' literá pÍel<leriuje dlouhé
časové írselry, rrrá nadltled odstttpu. Na rozdÍl od Varrčtrry .je Urbtirrek
stl.ídrrlější, rrrérrě archaizLriÍcí. jeho projev je za|oŽen rra pťrso[livÓ rrreta-
ÍbŤe, schoprrosti vytvarrrélro viděrrí a pt'edevŠinr rra zkratkovitÓ ťrsporrrosti
rrápovědi' Syntax je často ozvláŠtněrra neťrplnyrrri, strtrčnyrll i lrcl lynri
větarrri a dodává texttr dyrrar-tričnost. Jednotlive dějové epizody. tvot'íci
zpravidla rráplr.i kaŽdé ze ti. inácti kapitol' jsorr vystuprior,árry v dranlatick1'
klinrax. ktery je často tra svéirr r,rcholtt ttliotrčen a Ítlnlor,yrrt sti'.ilrent
pi.eclrází do dalši epizody či kapitoly.

Konrpozičrrě je celek zaránrovátr dvěrrra cestani po Sti.edozemllínl
ntoÍi' První je pi.íleŽitostÍ li retrospektivllj vzponínce rra ntládi. ve které
donrinu.je postava trČerlého profesora Jttatra Lopeze de Hoytls, l itery:

,,S lÍnynr chválí lerrost. tlroudrénlu citrrje rrrotrdré. vzlešettclsti vzdává
trěl-trou uctu...r] Ut-ttí v rozlrovoru obracet rriyšlerrku tra ritb trebo na lic. j alt
se lrodí jel-ro prospěchr'r..,(s. 9). Naclrází svotr paralelu v závěrLr rott-tátltt.
v postavě doktora Jttana Blatrco de Paz, kter byl irrkvisicí pověieri

dolrl iŽet na vírtt a nrravnost Španělťr. l itei. i rrpadli do zajetí. Ironic]<á
pozrrárrrka Miguelova: ,,Pravda!'.. Ncvracitrr se z pekla do ráje. Vracint se

do pozenlskych Španěl.. (s.247)' tlzavirá ronián a podtr.hLr.;e jeho hlavni

tÓnta: sti-etnutí inclividtrální víry v Bo]ra. l idskosti a etick ,ch zákonťr

s lristorickou z.litršerrostí doby počátkLt tlovovělitt, p1rré válell a politicli.ycir

Zvratťl. Miguel svou včrtrostí ideálťrrrr je. jak správrrě podotkl Václav

Čerrri i, bliŽŠí srněšno.hrdirrské postavč Dona Quijota rleŽ jelrcl autorovi.

Zdá se, Že Zderrěk LJrbáriek neclrtěl jetr napsat ŽÍvottlpisrry ronlátt, ale také
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povintlě stával zvěstovatelenr správné víry. HantrŠovy ťrsttrplty poŽadav-
liťrrrl padesátych let tlebyly jen pŤizpťrsobetlinr se vnějŠírtl podnrírrkátti.
.|clro dilogie o Konrensliét.tt osud nat.oda (i957) a Pc'atník y AntsÍc-
rodantu (l960)' patií k lepší části oficiální l iteratury. l dobová kritika.
|-lanLršovi piíznivě naklorlětrá, byla nad Legendou o TomuŠovi v roz.
pacích: .,Za.iisté bude slyšet lrlasy, Že tetrto HattrlŠťtv ronlátr je stejny;nr
orlrylerrr jalio ror-trárr Jri - spravetllno.sl. A riebtrde opravdr'r sIiadrré doká-
zat, že tornu tak pt'ece .jett není. Dokázat. Že vyznanuty rotrlatropisec sc
lledostal na scestÍ. rr1i brŽ Že.iejen lla rozcestí či snadjiŽ najiné cestě. kde
ještě klopytá. hledá pťrdu pod nohanta. ale chce.jit rozlrodrrě vpi'.ed.'. pÍŠe
ota . t ahoda . ' s

Na rozcestí se zatredlor"t|io dostala icelá česliá l iteratttra. l ise.je VácIa-
va Čerrlélro ()sobnrl'g!, tl,,ol 'ba a,|o7, l<teré vznikal1'r, leteclr l939 l942 a
r,yŠly krriŽně l947. nab1'ly brz1, zvláŠtrtí aktr.ralitv: . 'A krrlttrra tletri ovŠetlr
l iaŽdr'nr bo.jerrr. rrení bojetl i l l leZi l iterí,l1li l i 'ol iv dr,ěrrla silarrl i: kil lttrra je
boj nrezi pravdoll a lŽí.,'I., ..Jen ta|:. jetl oclrtltoir oběti, dodává sl ' 'émLr
vyltladrr světa sílr-r a tltoc pt'. inLtcující. Bez tolroto ručetlí, bez této ollěti.
bez této pečeti trlravní ttettír,ttbcc l ir. l lttrIry...(s' a0). ..Nerrí ted)'kultLu1'l lez
triravtiího vztahu tvr'irce li jeho vrriti.rlirrlu s\,ětu. (s. a2). S této strarly
ttazi.etlo, jsou li 'ulturní déjiny historií clrarakterrrÍclr osobností'.. (s' a2).
V roce 1947 vyhrávají Slivoreckého jÝové cattlarbw.ské poviclkll sotttěŽ
niladyclr prozailiťr. Kolár' piše Rokl y clncch, Hrabal své prozaiclié prvo-
tiny. KdyŽ jserrr v sednrdesáqiclr a osnidesátych letech psala eseje r'rve-
i.ejrrěrré v lir-rize Hledáni :Íracena ganL.raCe , zceIa podvědotrtě .jsenr se
i'"ídila zásadoLt Václava Certrelro a z.jisti la .isent. Že diskotitit luita česlié
prozy rrelri tali' uplriá. jalt by se tnohlo rla první ilohled Zdát. Stačí lazíl.aÍ
dějirry literatury .jako lristorii clraraliterrrrch osobt-tostí..' Zťrstává vŠal<
problénr pťrsoberrí děl v pr'.irozerrérrl literárrrínt liotrtextu a sanrozi.ejnlč
také problérrr otevŤerrych lrorizontti vťrči kontextťrrrt soudobé literatury
světové. A v rreposledrrí i '.adě problérrr těch' ktci.í p estali psát. protoŽe
neclrtěli nebo tletrioirl i pLrblikovat. Pr.oto jserrr zvoli la jako tietí, porrěliLrcl
syrrrbolicky pi.íklad knilrLr Zderika [-lr.l lál ika ('asÍu :u Quilo|an.

Zdenčk Urbánek odevzdal rirl iopis do rrakladatclství Borovy kotrcetrt
rokLr l947. Vyšla o dva roky pozdč'ii. podlc ťrclajťI Zderlka Urbánka
.,patrtiě jako posledrrí knilra, jeŽ nrěla na obálce a tra tittl lní Stránce
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dťrvodně uctívallé nakladatelovo jnréno František Borovy,.r.,. Ccs!a za

QuijoÍemje lristorick rotrrátr o Životě Cervatrtesol,ě od jelto odjezdu do
Itálie ve slLrŽbáclr sekretáie papeŽskélro legáta. kanovrríka Guardirri lro.
pr.es jeho učast ve válce Svaté ligy proti .|r'rrlrťrnr, pět let v zajetí alŽírskyclr
poddarrlch tureckélro sultátra, aŽ po osvobozerri a Ltávt.at do Šparrěiska.
osr.rdy nrladého Miguela v pohritrté době počátli'u novověktt poskytly
Urbárr]<ovi prvoplárrově epicky vděčnou látku. Vyrazttě patrná je rrávaz.
nost t1a Vančurovu stralrtt o obtlovení velké epiliy: nápadně zdilrazlět:'á
role vypravěče, ktery často vypráví jednotlivé epizody polopr',írrror'r iečí,
oslovuje ludirrrr i čterráŤe a svytrti konlerttái. i dává epické látce obecnějŠí
platrrost. Vatrčr.trott ir-rspirovarrá je i Urbárrliova práce s jazykerrr, jenŽ se
stává rrástrojenl nlontullelltálrrÍ barvité fresky, která pi.eklerrLrje dloulré
časclvé itselty, nrá rradlrled odsttlptl. Na rozdÍl od Varrčtrr.y je Urbárlek
sti'ídrlějŠí, ntétÉ arclraizuiÍcí. jeho pro.jev je zzl|oŽen rla pfisollir'é rrreta-
foŤe, schoprrosti vytvarrrého l,idění a p edevšírrr rla zliratkovité ťrspornosti
rrápovědi. Syr-rtax je častcl ozvláštriěrra neÚrplrryrrri, strtlčnyllli lrolyrrti
větarrri a dodává textu dyrrarrričnost. Jednotlive dč.iové epizody. tvoŤící
zpravidla rráplir kaŽdé ze ti irrácti kapitol, jsou vystr'rpriováliy v drarriaticky
klintax' ktery.je často tra svérri vrclroltt ttl iotlČen a Íilnrol'yni stŤiirent
pieclrází do dalši epizody či kapitoly.

Korrrpozičrrě je ceiek zarátrrovátr dvěrrra cestanri po Sti.edozemnínl
ntoŤi. První je pŤíleŽitostÍ k retrospektivní vzponlínce na rrrládÍ. ve které
dontirru.je postava trčeného 1lroťesora Jttana Lopeze de Hoyos' ktery:

,,S lín)inr chv^álí lerrost. nlotldrénlu cituje moudré, vzrešenclstí vzdává
něttrou uctu.... ' Unrí v rozlrovorlt obracet nryšlerlkr.r na rub tlebo na líc. jak

se hodí jelro prospěclru..,(s. 9). Nachází svotl paraleltr v závěrtt rotlrántt.
v postavě doktora Juatla Blatlco de Paz, ktery byl irrkvisici pověi.eri
cjolrl iŽet rra vírlt a nra\,l ' lost Sparrěl[r. l 'teri trpadli do zajetí. lronická
pozrrárrrka Miguelova: ,.Pravda!... Nevracím se z peli la do ráje. Vracínt se
do pozerrrskych Španěi.' (s.247)' ttzavirá rotrrátl a podtrl-ruje jelro hlavni
tétrta: sti.ettruti indrviduálrrí víry v Btll la. l idskosti a eticl iych záltottLj
s lristorickott zkr'rŠeností doby počátku novověku, plrré váleli. a politickj,clr
Zvratťl. Miguel svou věrtrostí rdeálťrrn je' jak spr1rvrrě podotkl Václav
Černy' bliŽší srrrěšrro-hrdirlské postaVě Dorra QLrijota rreŽ jelro autorovi.
Zdá se, Že Zderrčli Urbárrek neclrtěI jeIt napsat Životclpisrry ror-rlán, ale také

lhltutek T,trutc'nu --crtl. Ptalta lt)91. s 47i
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vzdát hold dorrquijotství v jeho obecnější poloze: jako věrnosti sobě
samému, sv;inr ideál nr. které se často ukáŽí byt klanrrou iluzí. kt'est'an-
ské etice uprostŤed hrriz,,polí váIečn;iclr... Mig;rel svou drivěŤivost a láskr'r
k bliŽním často tvrdě platí, ale je vŽdy věrn1i zásadě, Že: ,'MoŽno rnzvat
hlupáky, tupce, rrafoukance a stádné ovce pravymi jntény - pŤece ne-
pŤestanou blt bliŽnílrri, nikdy'.. (s. l8a). ,,Je uŽ jerr horlivě poslr-ršen
něčeho, co kdysi do sebe pojal, nějakého divrrého rozlrodnutí, jeŽ se
v něm tajrrě udáio' Srrad Že by nrohl Ťíci, uŽívaje slov svatého Augus-
tina:...Láska je má tílra, jí jdu tanr, kanrkoli jdu. A není mezi Živ nri
nehodnych rraší lásky. JestliŽe by zarrikala neŽádána' trenÍ to jiŽ láska'..
ís .  185).

ŽívotnÍ osudy Cervarrtesovy skryvají v Urbánkově pojetí nesčetrré po-
dobnosti s pr'íběhy jeho hrdiny: rrapiílrlad jeho zboŽriLrjící vZah k ci]<árrce,
které dává snryŠlenéjnréno, nebojeho neustále obtrovovatrá schoprrost vi.
dět dobro tam, kde ve sktrtečnosti je jen lidská podlost a zrada. V lrlubšínr
plánu věrnost kŤest,arrskynr mravním zásadám tam, kde r"rčení slirŽebníci
církve sejim pro osobní prospěch zprorrevěi.ují, kdejsou ve společrrosti a
jejíclr institucích často jerr pokrytecky pŤedstirány. Byt ,,věren víŤe a cti..
jako Miguel je v očích jeho okolí často srlěŠno-hrdinskynr blázrrovstvín.
Cetné aluze a citáty z bible, Sokrata, Homéra, Aristotela, Vergilia, ovi.
dia, Danteho, Petrarky, Ariosta dotváŤejí z]<ratkovitě a v náznacíclr obraz
doby vrcholné rerresance. Aforisticky stručné konrelrtáÍe vypravěčovy
pŤiponrínají historické souvislosti: ,,Berberští piráti' nad nintiŽ drŽí rLrku
pŤízně turecká Ťíše. prorrikají jako jed obrovskort studnicí StŤedonloŤí.
A z kŤest'ansk;7ch mocností nemážádná dost síly oblrájit tento stĚed světa,
oblast' svědčící o rrejvyŠší milosti BoŽí. Za v1ichodnínr pobŤeŽím StŤedo-
zenrnílro nroŤe Žil Kristus. Řecko. jeŽ v tonrto nroŤi smáčí své prsty, bylo
vlastí duchovrrí velikosti, jeŽ piipravila duši Evropy pro kŤesťanskoit
setbu. Řínr s tiarou papeŽri na severu. A rra západě uzayirá kolébku lidské
víry v jednoho Boha čelo Šparrě|ska. vlasti světcri a vášr.ivych oblrájcťr
církve'.. (s. l34).

Castěji jsou aforismy - pŤínré či vloŽerré do polopŤímé Ťeči, proudu
vědonri Miguelova - povahy obecněji filosofické: ,,...dvě strany sto.1i
proti sobě a ty jsi na té, kde tvoji rodiče, kde tvťrj král, kde je tisice
společnych zvykťr - kde j e Kristtts, taj enrny a sloŽiq.i, kdyŽ se j ím zabyváš
v samotě, a rrajednou zjedrrodiršerr;7 znak, burcující bojovrrost, kdyŽ ti o
něnr nlluví pŤed bitvou, kdyŽ Ťíkají, Že pohani na rrěj dští haubu a odrrrítaji
jeho zákorr. Všechlo je vysvětleno. náš cíl, žijeŠ zapredert do posvěcerré
rjčelnosti. TujiŽ i nrocní, tak cizí,jsou náhle s teborr, kdyŽ se vydávají do
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téhoŽ boje... (s. 75). ,,Hrozil se rrytrí ŽivočiŠné dravosti bitev. PÍ.edstava
davu, sršatélro zbranětlri, Žerrolrcího se do ŤeŽe silou r'rŽ treovládanor't a
neŤízerrou, nahárrěla nru lrrťtzu, jestliŽe ponryslil, Že tento dav provolává
slávu Kristr'r. Tomu, kter ' pŤinesl světlo, vzeŠlé v samotách... (s. 93).
,,Miguei pozoruje tváŤe kolem. Tito olivoví, tenrtrě osnrairlÍ nebo černí' to
nejsou lidéjatí pokorou pi.ed sv;int vládcenr. Srrad dokonceje to záchvěv
děsu, co rrapíná jako luky jejich unylá obočí. A srrad vskutku je trr celé to
slrronráŽděrrí proto, aby v sobě dalo ubíjet poslední hnutí ]idské dŮstoj-
nosti. Aby bylo zbaverro tíŽe, která je ve vědonrí č]ověčenstvi' Hronladrré
odvrlrování svědomí. Hronadná, strašrrá pronětla lidí v jedilré nestvťtrtré
zvÍi.e. jeŽ rrejprve s Útděsenr spráskaného psa pŤilne k rrohám vládce' A pak
bude lízat krev, kterou pán pŤedloŽí... (s. 195). ,,MátoŽtrotr rrrlrou Miguel
protírá oči. A pak jen vydechuje, víčka zase klesají' KéŽ BťLh učirrí
nápravu, rieboť cely svět je sanr;;'klanr, táhne mu nryslí, zatím co pocit'uje
nějakou podivně slastnou levu na dně duše' Více dělati nemolru. A
ťtsnrěv, jemuŽ nenrriŽe zabránit, rozlévá se mtl po tvári' UsnrěV sotva
zrratelrry' a pŤece. kdo by pozoroval lrru vrásek nlezi nrodiirranri a otoky,
nazva| by Miguela blažerrynr bláznenr. Vykorral co chtělo srdce. Toť
totéŽ. co chtěl Bťrh. Lze vice?,, (s.217). ,,Kdo by porozr.tnrěl straŠlivé
spouŠti, s rríŽ si treví ponroci ani sánr ten, kterynr se vali' Palčivé spouŠti
soucitu s čIověken - obětí zla,,, ('s' 224)' ,,HIeď rryrií, ty spravedliv , jali
lrespravedlnost je párrenr světa a jak hlor"rpé. bez snryslu je tvé blor.rzrrěrrí|..
(s. 230),,Ale povalra človělia, ta rre.jvrriti.nějŠÍ, je rrepoLrčitelrrá. Zkr'rŠerrost
rnoirla Migrrelovi tisíclirát dokázat, že\<aždyn svym činem rozviŤLrje zlo
kolenr sebe, Že je snrěŠny trstavičnynti rreťrspěclty. Nenrohl setrvat v ne-
čilrnosti. A zlhostejnět jako rresčíslrrí z jeho druhťr? ByI tolro sclropen
narrejvyŠ rra riěkolik nrálo dt-rí... (s. 231)'

Epická a disktrrsrtí část textu se vzájemně prolÍrají a porrechávaji
otevi.eny prostor čterrái.ově reÍlexi, lrledání historicli;?ch paralel se sou-
časrrostí. V roce 1941 ,kdy byi ronián do]<otrčen. aktLralizují térrra indivi-
dr"rálrrí odpovědrrosti, hledání proti zj edrroduŠuj ícím hotovynr pravdánr
kolektivrrího boje. Dav se tra nrnoha místech objevLrje jako protiklad
lidskosti, člověčerrství, dostává zvÍÍeci atributy. Jedirrecje rrahlíŽerr podle
etickych poluutek svélro jedrrání, rre podle často paradoxně absurdníclr
dťrsledk sv1ich Čirrťr. A v treposledrrí iadě, sanra volba iátky a zanrěi.ení
autorovy erudice vyjadŤují pŤíslLLšnost česlré kultr'rry k tradici kultury
západoevropské. Zasahují tak nepiínto do disktrse o postavetti Česlto-
slovenska nezi V1ichodenr a Západenr.
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vzdát hoid donquijotství v jelro obecnější poloze: jako věrnosti sobč
sanrénru, svynl ideálťrrrt. které se často ukáŽí b1it klantnou iluzí. ki.est'an-
ské etice uprostŤed luúz,,polí válečrr ch... Migr'rel svou dťtvěŤivost a láskir
k bliŽním často tvrdě platí, ale je vŽdy věrny zásadě. Že: ,,MoŽtro nazyaÍ
hlLtpáky, tttpce, naÍottkatrce a stádrré ovce pravynri jnrérry - piece rte-
pŤestanott b1it bliŽrrírrl i, nikdy.,. (s. i8a). , 'Je uŽ jerr horlivě poslr'rŠeri
rrěčel-ro, co kdysi do sebe pojal' nějakélro divrrélro rozlrodrrtrtí. jeŽ se
v rrěnt tajně událo. Srrad Že by nrohl i.íci. uŽíva.ie slov svatého Augus-
tirra:...Láska je nrá tÍlra..jí jdu tanr' kanrkoli . idrr. A netlí nlezi Živynlr
rrelrodnyclr rraší lásky' Jestl iŽe by zarrikala neŽádána, netrí to jiŽ láska'. '
( s . 1 8 5 ) .

Živottti osudy CervaIltesovy skryvají v Urbárrkově pojetí nesčetné po-
dobnosti s pi.íběIry jeho hrdirry: napi.íklad jeho zboŽtiu jící váah k cikárrce.
které dává snryŠlenéjnlÓno. rrebojeho trettstále obnovovatrá schopnost vi.
dět dobro tam. |<de ve skr'rtečnostije jen lidská podlost a zrada. V lrlLrbšínr
plárru věrrrost kiest'ansliyttr nrravním zásadánt tam. ltde učení slLrŽebnícr
cirkve se jinr pro osobtrí prospěclr zprorrevěi.ují. kde jsou ve společrrosti a
jejíclr irrstitucích často jen pokrytecky pi'.edstírány' Byt,'věrerr víŤe a cti '.
jako Migrrel je v očích jelro okolí často srrlěŠno-hrdirrskynl blázrrovstvínr.
Četné aluze a citáty z bible, Sokrata, Honléra. Aristotela. Vergil ia, or,i.
dia, Danteho, Petrarky. Ariosta dotváŤejí z]<ratliovitě a v tráztlacíclr obraz
doby vrcholné rettesattce' Aforisticky strtrčrré konlerltáŤe vypravěčovy
pi.ipomínají iristorické souvislosti: ,,Berberští piráti, nad rl inriŽ cirŽí rLrktr
pi.ízr.rě tirrecká Ťiše. pronikají jako jed obrovskotr strrdrricí Stl 'edorttoiÍ.
A z kiest'anskych nlocrrosti nentá Žádná dost síly oblrájit terrto sti.ed sr'ěta.
oblast. svědčicÍ o nejvyŠší tttilosti BoŽí. Za vychodrrinr pobi.eŽín Stl'edo-
zentrílro nro e Žil Kristtrs. Recko' jeŽ v toll lto ntot".i snráčí své prsty. bylo
vlastí dLrchovní velikosti. jeŽ piipravila dLrši Evropy pro ki.est'atrskotr
setblr. Rínl s tiarou papeŽťr lla severu. A na západě vzavirá kolébku lidslié
víry v jednoho Bo|ra čelo Španě|ska. vlasti světcťt a vášr.iv ch obhá.ici i
církve. . .  ís.  134).

Castěji jsou afor.ismy . pŤíné či vloŽerré do polopiíné Ťeči, proudu
vědonrí Miguelova - povalry obecněji fi losofické: ,,.. 'dvě strany stojí
proti sobě a ty jsi rra té. kde tvoji rodiče' kde tvrrj král, kde je tisicc
společrrych zvykťr - kde je Kristus. tajenrny a sloŽit . kdyŽ se jínr zab;íváŠ
v samotě. a rrajednou zjednodušeny znali, burctrjící bojovrrost. l idyŽ ti o
trěrrl nrluví pied bitvoLr, kdyŽ r'íkají. Že poharri na něj dštÍ harlbtr a odrrrítají
jelro zákorr. VŠeclrrio je vysvětlerro. nráŠ cíl, ŽijeŠ zapŤederl do posvěcenÓ
ťrčelrrosti ' Tu jiŽ intoctrí, tak cizí, jsou rrálrle s tebou. kdyŽ se vydávajído
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téiroŽ boje... (s' 75). .,Hr.ozil se nyní ŽivoČiŠné dravosti bitev. Pi-edstava

davtr' srŠatélro zbraněr-rri. Ženotrcílro se do i-eŽe silou trŽ neovládatrott a

rreiízetlott. nahárrěIa t-tl lt ltrťtztt, 1estl iŽe ponrysli l. Že tento dav provolává

s lávtr  Kr is t t r .  Tomu. ktery p i i r res l  svět lo,  vzeŠlé v saÍr lotách. . . (s .93).

,,Miglrel pozoruje tváie l iolenl' Tito olivoví, tenltlě osll lahli riebo černÍ, to

nejsorr l idé jatí pokororr pl'ed svyrrr vládcetr-r. Snad dokorrce je to záchvěv
děsrr. co napírá jako lLrky jcjiclr urrylá obočí' A srrad vskutku je ttr celé to

slrrorrláŽdění proto, aby v sobě dalo ubíjet poslední hnutí l idské dťrstoj-

nosti ' Aby bylo zbaverro tíŽe, l iterá je ve vědotlií člověčerrství. Hrorlladné

odvrhovátli svědontí. Hrontadrlá. straŠrrá pronrětra l idi v.iediné trestvťrrtré

zviŤe, jeŽnejprve s Útděsenr sprásliarrél-ro psa pŤilrre lt nol'rárrl vládce. A pak

bucie l izat krev. kterotr párr pi-edloŽí...(s. 195)..,MátoŽnotr rtrl ioLr Migi'rel
protírá oči. A pak jen vydcclrLr'je, víčka zase klesají. KéŽ Bťrh Lrčiní

Irápravtt, rreboť cely světje sarrry lilanr, táhne ntt trryslí, zatÍt-tt co pocit'uje

nějakou podivrrě slasttrou ťtlevtr na dně dLrŠe. Více dělati tlemolrtr. A

ťrsirěv,.jerrrtrŽ rrer-rrťrŽe zabrárrit, rozlér,á Se ll lt l po tváii. Usrrrěl' Sotva

zrratelrry. a piece. kdo by pozilroval lrru vráselt trrezi nrodi.itrarrria otoky.

nazval by Miguela blaŽenynl blázrrenr. Vykorral co clrtělo sr.dce. Tot.

tc l téŽ. co c l r tě l  Bťrh.  Lze r 'íce?. ' (s .2 l7) ' , ,Kdo by porozr ' t l r rě l  s t raŠl ivé

spcrušti. s ttíŽ si tleví ponroci arri sánr terr, kterynr se l,ali. Palčivé spot'tŠtt

sotrcitu s člověkern - obětí zla... (s. 224). .,Hled'tryní. ty spravedliv1i, jali

trespravedltrost je párrerll světa a jali lr loLrpé. bez srl lysltrje tvé bloLrzrrění!.'
(s. 230) ,,Ale povaha člově]<a, ta nejvrritr".nějŠí, je riepoučite lrrá. Z]ir.ršetrost

molrla Migtrelovi tisíclirát doliázat' Že l. 'aŽdyrn svyrll Č'itrenr rozvii.uje zlo

liolerlr sebe. Že je srlrěšny tlstavičriyrrri rreťrspěchy. Ner.rloli l setrvat v 11e.

Či l i r tost i .  A z lhostejrrět . ia l i t r  r rcsČis l r l i  z  jeIro dr . t rIru? By l  t t l l ro sc l topcI l

r rar ie jvyš rra rrěkol ik  r r lá lo drrÍ. . ' (s .  231).

Epická a d isktrrsrrÍ Část tcr t t r  se r 'zá . jert t t tě pro l i r ra. ií  a ponechár.aj i

otevt'etty prostor čtenáiově reÍ.leri. hledárrí historicl iyclr paralel se sotl-

čas11ostí' V roce l947, l idy byl rorrlárr do]<otrčetr. ali 'ttralizLrjí térla indivi-

duťrIIlí odpovědttosti, hlerlárlí proti zjedrrodrršu3ícínr ltotovynt pravdáltl

kolektivrrílro boje. Dav se tla nrtrolta nrístech objevLrje jako protiklad

liclsl iosti. člověčenství, dostává zviŤecí atribtrty. Jedinec.ie nahlíŽen podle

eticl iych polrr-rtrtek svélro jedIrárrí' ne podle často paradoxně abstrrdrrich

clťrsledkťr svyclr čÍrrťr' A v neposlední r'adě, satl la volba látky a zanrěi.ení

atltorovy ertr<lice vyja<lr' irjí pi.íslLrŠrrost česlié ktrltury k tradici ktrltury

západoevropské. ZasahLr.;í tak trepŤírrro do disli.Lrse o postavetrí Ceslto-

slovenska nrezi Vyclrodenr a Západerrr.
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Estetické kvality Urbánkova ronrátru naztlačují, čírrr byla česká litera.
tura ochuzena,kdyŽ Urbánek po roce i948 odnrítal pŤijmor.rt konrprorrris,
aby nrohl publikovat. otázkou vŠak zŮstává, rrakolik ovlivrril svynr posto-
jem a pŤedevším sv1mi pŤeklady kulturní povědomí své doby' To však se
uŽ vynryká našemu tématu.

MriŽeme proto jen závěrem konstatovat' že naše vícenréně náhodně
volené sondy do určit..ích korrkrétních děl roku 1947 nasvědčttji, že obraz
české literatury po roce 1945 by neměl zapomínat na vědomi souvislostí
s literaturou světovott a s tradicÍ donrácí, které byly narušeny ve sfefe
oficiální, a|e vyrazně byly uplatĎovány nrimo její sferu'

Nacistická kulttrrrrí politika, uplatĎovaná v Protektorátrr Čechy a
Morava, snrěŤovala k potlačování lristorického povědomí, jak o tonr
svědčí seznatrry prohibitrríclr krrih (na deset tisíc tittrlťr krrih a časopisťr),
likvidace knihoven' zásahy do školních osrrov dějepisu a pod. MíŤila
k tomu, aby ,,ŤíŠská ntyŠlenka.. vytěsnila vlasterrecké cítění ČechŮ.r Jak
ŤÍkalK. H. Frank, Češiserrrělizbavitdějirrn1ych 1žíaíIvzí.Prohistoric]<or'r
prÓzu, lrterá v té době prožívala svoji konjunktr.rru z dťrvodťr pŤesrrě
opačnych, tedy proto, Že česk;./ čterrái.vyhledával díla, která ho ve vlaste-
nectví utvrzovala, to zranrenalo. Že rremohla hledat svá ténrata v těch mo-
nrenteclr české lristorie, které byly svázát.ty s českou státností, s okanŽiky
konfrotltace nrezi Čechy a Něnrci a pod' Nešlo tu tedy o prost ' návrat
k historickénru ronránrrjiráskovskénru' zvláštrrí roli zde nrěty látky spíŠ
historizující neŽ historické ve vlastnÍnr snryslu slova, lristorická krrlisa je
často jen pŤíleŽitostí k vyprávěrrí pŤíběhu, jehoŽ poirrtotr je d raz rra
Iidskou r.ršlechtilost, dobrotu, víra ve spravedlrrost a pravdu, která na-
konec vítězí' Historická proza těŽi|a, zejnténa v oblasti biografického
ronránu, kter! se staljedrrínr z nejfrekventovarrějšich žánrŮ,ze zkušenosti
psychologické prozy, která vypracovala postupy pro zachycení psychiky
sloŽit;.ich jedincťr, lidí, kteŤí rrebyli jednozrračrrě kladní, kteŤí procházeli
Životenr nesnadtro, rťtzrě traunratizováni a pod' Tématenr číslo jedrra se
stávaly postavy z hlediska ttárodrrí lristorie do jisté míry okrajové, ,,sou-
krorrré,. a svym zpťrsobem osanrělé: unrělci, cestovatelé, světci a nrisio-
ttáŤi. Nebylo to vlastenectví, které tato díla zdilrazŤrcval4 to by jistě

dobrovcl moIdcrnovÓ

PRLcČHŮv Úsnnčv n PLnČ
JRHo DoZNilVnruívuttv

vnueČtrté H lsroR|CKé BcLcTR |c

l  Situací české ku|tury r,Protektoriitu se podrobně zab 'r,á krriha J
protekí orut u, Pra]ra 1996'

Doležala: Čcska kultura :u

z /  a 349




