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Estetické livality Urbárr]iova rotttát-tt.t naznaČLrji, čirrl by'la česliá l iter.a-
tura ocitltzetla, lidyŽ Urbánek l]0 foce i 948 odnrital pi.ijrrror'rt kolltprotttis.
aby nrohl pLrblikovat. otáz-lioLr vŠak zťrstává, rlalrolik ovlivnil svylrr pclsto-
jem a pŤedevšínr sv mi pŤeklady liulturnÍ povědonri své doby. To všali se
uŽ vynryká ttašetrtu tématu.

MťrŽente ploto jerr závěrenr konstatovat. Že traŠe vícenrétrě riálrodně
voletlé sorrdy do rrrčitycil korrkrétriích děi roktr l947 nasvědčrrjí. Že obraz
české literatury po l.oce l945 by tretrrěl zapotliitrat tra vědonrí souvis,Iosti
s l iteraturou Světovoll a s tradicí dorrrácí. které byly trarušeny ve sÍéi.e
oficiální, ale vyrazrrě byly uplatriovány rrrino její sférrr'

dobrovcr moldonovcr

PRLcČHŮv Úsnnčv n PLnČ
JRHO DOZNIVRNI VLNY

vnteČrué HlsroRlCHé BcLcTR|c

Nacistická ktrltrrrrrí po1itika. trplatIiovarrá r' Pt.otelitorátr'r Ceclry a
Morava, strrět'tlvala k potlačováni lristorickélro povědorrrí' jak o toni
svědčí sezrrarrrv prohibitrrích knilr (rra c1eset tisíc titLr]ťr kníh a časopisťr).
l ikvidace ltnilroverr. zásahy do školrrích osnov dějepisu a pod. Míi.i la
lt tomu, aby '.ŤíŠsliá nryšlerr}ia.. vytčsnila vlastetreclié cítění Čechťr.I Jali
i.íkal K. H ' Franli. ČeŠi se rlrěli zbavit dějirulych |Ží a ilrtzÍ' Pro historiclioLr
proztr' l iterá v té době proŽívala svoji konjunkttrru z dťrr'odťr pi.esrrě
opačrryclr, tedy proto, Že česli)i Čtenái.vyhledával dÍla, l iterá lro ve vlastc.
tlectvi utvrzova]a, to znametialo. Že nernohla lrledat svá ténrata v těclr nro-
t-tietiteclr česli.é |tistorie, literé byly svázány s česlrott státtrostí, s olianrŽiliy
kotrfrotitace nlezi Čechy a Něrrlci a pod' NeŠlo tu tedy o prosty l lávrat
k lristorickénlu rotlrátru jirásliovskérrru. zviáŠtrlí roli zde rrrěly látky spíš
lristoriztrjící neŽ ltistorické l,c v]astti i lr l snrysltr slova. lristorická ktrl isaje
často.'1etl pŤíleŽitostí k vyprávěrrí pi.iběhLr. jelroŽ pointotr je dťrraz na
lidskor"r ušlechtilost, dobrottr. víra ve spravedlrrost a pravdtr, l iterá tra-
liorrec vítězi. Historická proza těŽl'Ia, zejnrérla v crblasti biograÍicliélro
ronránu. kter1l se staljedrrinr z ttejÍieliventovančjŠíclr ŽánrŮ,ze l iuŠenosti
psyclrologické prcizy. která vypracovala posttrpy pro zachy.ceni psyclri l iy
sloŽit clt jedincťr. l idi. kteií nebylijednozrračrrě l ' ladní, ktei.í proclrázeli
Životenr ttesttadIlcl, rl izt.tě tt.autrtatizovárii a pod. Térnaterrr číslo.jedna sc
stávaly postavy z lrlediska rrárodní historie do.iisté nríry okrajor'é. ,,sott-
l irotrré.. a svytrt zptisobern osatrtělé: uttrělci, cestovatelé, světci a rrrisio-
náŤi. Nebylo to vlastelrectví. které tato díla zdťrrazriovala. to by jistě
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narazilo l la odpor cenzury' na lrrdirrech. které si vybírala, akcetrtovala
jejich lrouževnatost, věrnost, vytrvalost. lásltrr k pravdě. odvalru a irrteli-
genci, jinriŽ vyrrikali r-rad své okolí a diky riirnŽ pi.ekoriávali harrdicapy
sociální, národtrostní i prostoLt Životrrí strr lLt. Byli pŤedevŠírrr rrositeli
záIr]adních obecrrě lidskych hodrrot'

Neby1o-li nroŽro poukazovat rra hrdÍlslior.r mirrulost národa, hodilo se
pi.ipomínat tyto hodnoty jal<o rrěco, co Ceclra charaliterizrrje, je jelro sa-
nroďejnr)inr a trvalyrl atributen-r, jÍnŽ pÍevyštrje druhé. Jalto by za tílrt
znělo Pa]ackélto .'Kdykoli jsrrre vítězil i, dálo se to pŤevalrotr ducira.'...
Nicnténě tato pŤeval-ra dLrclra či moráIky b vá v ronráneclr o těclrto osob-
nostech zneuznáyála, neocetrětra, většině hrdinťr v Životě navzdory své
nrravní vyší rredsáhne r"rznání. Naopak, jako pŤíslovečrrá červená rrit se tě-
r-rrito romány vitre nrotiv rreťrspěchr-r, rrepoclropení, osobního ztrosk.otání.
Vynikající Češi' kteií jsou lrrdirry těchto kriilr, vesnrěs nenašli Štěstí, po-
chopenÍ, rredosáhli trspěclrr"r, jejiclr Životy byly plrré strádárrí, bolesti a
bídy' Hynuli zaponrenutí. často v daleké cizině, nebo se vraceli do vlasti.
lrterá na ně zapomtrěla, evelltuálně jejich slávu sklízel někdo jirr1y' méně
charaktenrí. Snlúla, treŠt'asttrá slroda okolností b1yvá d sledkem toho, Že
jsorr pr'íliš ušlechtilí. čestní, vrrílaví, otevŤení trtrperrí drulryclr. Uspěclr
jalio by byi podrrrírlěrr vlasttlostnri opačrtyrrl i: ty ale vyrlikajicÍCeŠi. trpící
dorrra či v cizilrě. nerrrívalí. Zdá se, jako by oliLrpačrrí proza kotrstituovala
clrarakteristick typ národrrího ludiny.- nrttčedníl<a',

- Koncenr války terrto typ ludiriy nenrizí, naopak. je dále rozpracován:
Ceclt, liter! je ztělesněnínr lidské Lršleclrtilosti, je tu tlytri zejrlrérra tiosite-
lem delriokratičnosti' reprezerrtLrje rrejerr lrodrroty vŠelidské, ale zejrrréna
hodnoty. na trichŽ nlá b;it vybudován novy společerlsky systérrr. Historie
ná b t argLlnentenl pro pi.ijetí socialisnrtr jalto progranu. kter1i je rrárod.
nínru cítění blízlr , jehoŽ pi-íclrod je pt'ipravován od dávné nrirrirlosti. Zde
jsnre u Kupkova Palečka'

Fraritišek Kupka vstoupil do literatrrry uŽ pt'ed prvrri světovorr vállior.r
kníŽkoLr trovoklasicistickyclr proz a básrrí ()zvuk\, S,tntavy ( l91 1) bylo

Jcdcn pr'íkJad za nlnohé: Valcntťtl,ronlán o doktoru -[lnli]u LIo]ubor.i. l)ruhé lnusle (|9431'
Edl'ud Va]ellta plezetttor,a| tohoto cesto\,rtclc' 1clroŽ ldkďslté pťrsobeni 1e sr'áziirlo s VÍdIli a

1cJtoŽ nlanŽelka byJa rakouská Nčllka. l 'ostlén] kolltlastu s.;cho uspčšlrčjšil l i kolcgy' Cccrl
R]rodes. Dar'id Lir' ingston a l lenry lVÍor1on SlalJcy ccstol,ali po Ali ioc r'1éŽe době1ako l1olub
a l 'yznantně pt' ispěli kjcji ko]ottizaci Ilolub nebyl ko]onizátor' ncciltčl Ali iku 1lodtnalit ' aJe
s tudova l  j i '  n rěJ  u tí lnar 'y  r ' z tah  k  don loIor ]c r i t t t  íCc i t  1sou p ieec  dentokIa1é a ne . ;sou ras i s té) ,
Ccstu podnikl za l.e|k}ich osobních občtí. byl jen z části uspěšny a nako]1ec trpě] i ncr,děkeur
čcského prostÍcdí' ktcrélrlu \'ěno\ al sr'é soukronté sbít-ky

pFLC(HŮV USMev R Pln( ]RHo DOZNlVnNiVINV VíJte .Ne H]STol.]]CHe BetCTí]le

mu V té době 17 iet, ale pi.es t'adu krríŽek, které vydal běhern následLrjÍcích
let (rrěkteré Z I7iChtěŽi z jelro legiorráŤského zážtÍku a Ze Znalosti Ruska).
se stal zlánrější aŽ tŤenri povídkov ni linihan-ri, které vydal okolo své
padesátky, Za okupace: byly to Sfultsk1) jezdec (I94I), Pražské lloktul.l1o
(1943) a KarlŠtejnskě vigilie (1944). Tyto krríŽky, vesněS irrspirovarré
lristoriclr1inri tématy, velice dobŤe zapad|y do klasicizujicí terrdetlce okil.
pačrrí literatr.rry. a v romatleskrrÍclr povídliáclr a novelách podávaly atrak-
tivní pŤíběhy často zpracovávajicí evropslré látky zasazené do českého
prostredí. Vypravěčské gesto i poirtta jednotliv ch povidek a lrovel vy-
tváŤejíjakousi klidnou attrrosféril, sugerují nadčasovotl platnost poLrčertí,
které z rrich vypl vá' Jednínr z ténat, které se tr"r objevLrje, je ténra
palečkovské. Y Pražském nok:urnu se objevLrje blolr pŤíběhťr, které poz-
ději budou tvoŤit zálrlad prvrrích sednti kapitol ronránu, pod trázvenr
Palečk v tisnlěv.

Kupka se jiŽ pŤed váIkorl zabyval nryŠlerrkor'r tlapsat ,'českéiro Erl-
špígla.. ' ale jak sánr Ťíká: ,,Enšpigla jsent nedokončil. Spl1/val mi pŤi práci
s postavou Palečkovott, SaŠek lirále Jiiilro lrri byl lidslry bliŽší neŽli
gotick)i ŽertéŤ dolnoněnrecké tradice, ktery]' teprve ve slavllé krrize de
Costerově vyrostl v hrdinu flánského lidrr v boji proti ŠpaněIskym utla-
čovatelŮnl..., Kupk.a byl rrepochybtrě ronránenr Pot,čst o Ulenspieglovi
Charlese de Costera (l867)' ktery za prvrrí republiky vyŠel hled dvakrát,
ovlivtrětr, a podobrrě jako orr S postavou, která je pololristorická a polo-
ťolklorní, volr-rě zac]rázel' Paiečkovskou látliLr Kupka zrral zejnénazHer.
berrovy edice z ro]rtt l904J. a]e i ze Stal clt 1loučstí česk ch Aloise Jiráska
a z dalšíclr textťr. Nešlo nltl vŠali o pŤevyprávčni, o adaptaci starŠí látky,
ale ojejí vyraznott aktualizaci. Sánr to zdŮrazril v doslovu ke 4. vydárií,
kdy se rlejerr odvolal i la své pramel]y, ale spoji l téŽ Palečkovu postavu
s postavou velnti sor.tčasnov. ,,Za oktlpace rrri hitlerovci zabili pŤitele
zm|ádí,lékaŤe dolitora Jaronlíra Boučka. AŽ do své snrr1i - v době tzv.
Heydriclrovy aféry těkal po Praze vesely a srdečri1i, pi.ináŠeje Zllánlym i
treztrátrlynr ťrtěclru i nadějiv lepší zítl'ek' Tak jseni si pŤedstavoval rytii.e
Jarra Palečka, Tčšitele snlutnych! Mťrj Paleček Ze Století XV. stal se nii
rodrrynr bratrenr českélro inteligerrta z doby nesvobody...5

F Kupka: doslor, in /'alc.l ir l ' t isntčv u pl č' Praha l95 . s, 4I7
I ] i s to r ia  o  bra t ru  Pa]ečko\ , i .  s ta\u  ry l I i skeho.1rŽ1sr  p i l  k r r ] i  J i i rn l  Čcskcr l r  .  r ' e l rn j  Š]ec l re t I lého

Žir,ota' kráIi nliI 'a r'zácrr)i i kaŽdérltu dobréntu byl a nlnoho kratochl,i lnj'cl i r,čcí Za Ž1\,obyti

s r ,ého čin i ]
F' Ku1lka: dos|or' in,l 'alcitlr, t|snlčy u Pl č' l 'ra]ra l95Ó. s 4l7'
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llarazilo t1a odpor cel]Zury, rra lrrdinech. které si vybírala, akcetltovala
jejich lrouževnatost, věrnost, vytrvalost. ]áskLr lr pravdě' odvahr'r a irrteli-
genci, jinliŽ vyrrikali rrad své okolí a díl<y rrimŽ pŤekonávali lrandicapy'
sociální, národtrosttrí i prostoLt Životní srrlti lLt' Byli piedevšinr nositelj
základních obecně lidsklch'lrodnot.

Nebylo-li nroŽro poukazovat na i-rrdinslior'r nritrulost trároda, lrodilo sc
pŤiponrírrat tyto hodrroty jako něco, co Čeclra clraraliterizLrje, je jeho sa.
moďejmynt a trvalym atribrrtenr, jínrŽ pt'evyŠLrje druhé. Jako by za tÍnr
zněIo Palackého .,Kdykoli jsnre vítězil i, dálo se to pi.evalror'r dtrclra..'..
Nicnténě tato p evaha dLrcha či morálliy b1yvá v ronráneclr o těcl-rto osob.
nostech ztreuztrávátra, tteocetlětta, větŠirrě ludinŮ v Životě navzdory sr'é
nrravttí v)iŠi nedsálrne uztlátlí. Naopak, jako pŤíslovečná červená rrit se tě-
lrrito romátry vitre ntotiv rreťrspěchu, tlepoclropetrí, osobnÍho ztroskotárrí.
Vyrrikající ČeŠi, kteŤí jsou lrrdiriy těchto litrilr' vesrněs nerrašli ŠtěstÍ. po-
choperrí, nedosálrl i ÚrspěclrLr, jejich Životy byly pliré strádání, bolesti a
bídy. Hynuli zapomenutí. často v daleké cizině, nebo se vraceli do vlasti.
literá rra rrě zaponrrrěla, evetrtuálně jejiclr slávLr sklízel riě]<do jiny, nrénč
clrarakterrií. Snrjla. trešt'astná slroda okohrostí b1yvá dťrsledkem toho. Že
jsorr pÍíliŠ ušlechtilí. čestní, vtrínraví, otevŤení trtrperli drLrlr)ich' Uspěclr
jalio by byi podnrírrěn vlasttlostnri opačnynri: ty ale vyniIiajícÍ CcŠi. trpÍcí
dorlra či v cizině, rrenrÍvali ' Zdá se, jako by okupační prÓza kotrstitrrovala
clrarakteristicky typ národn ího lrrdirry - nručednília..

Kotrcenr války tento typ lrrdiny nemizí, naopak. je dále rozpracován:
Čeclr, l iter! je zt ělesriěnírrl l idské LrŠleclrti losti, je tLr nyní zejn-réna trosite-
lenr detrroliratičrlosti' reprezelrtr.rje rlejerr 1rodrroty vŠelidské, ale zejlrréna
hodrioty, na niclrŽ rrrá byt vybLrdován rlovy společerrsky systénr. J-listorie
nrá b1i t argunenten pro pi.ijetí socialisnru jako progranu. ktery je nároc.l-
nírrru cítěttí blízk , jehoŽ pl'íclrod je pi.ipravován od dávrré nrinLrlosti. Zcle.
jsnle u Kupkova Palečka'

Frarrtišek Kupka vstoupil do literatLrry LrŽ pŤecl prvtrí světovou válkori
kníŽkou rrovoklasicisticl iyclr proz a básrrí ozvttky,Š,,,,,o,1, (l9l l) _ bylo

2 Jeden pr'ikJad za nlnohé: ValeIttťrr, ronlárt o dokloru I]mi]u Holubor'i. l )nthé htu'sla (I94i1
Edr'ud Valenta plezento\'al tohoto cesto\'ntelc' jc]roŽ ]ekďslié pťrsobeni 1c sl ázárro s Vidrli a
.;ehoŽ llanželka byJa rakouskli NčIlka' l ' ostléu] kol]tlaslu s 1clro ťrspčšrrějšinri koJegy' Cccil
l{]rodcs' Dar'irj Lil ' ingston a l1cltr y lVlu1ol StarJ cy ccstl lr 'al i po At i ce r, téŽc dobč 1ako Hol ub
a r'yzlanrtrě p ispčJi k je1i kolurizaci Holub ncbyl kolonizátor' ncchtč] Aíiiku podnlanit. ale
studol'a| jr' ntě| rrtirrrar'y r'ztall k dontorodcťrnr (Ccši.1sou pŤece dentoktaté a tte1sou rasisté)
Cestu podnikl za r.e|k ch osobnioh oběti ' by) 1cn z části us1li išny a nakonec trpěl i ncr,děkenl
českého 1lrosťcdi. kterétrtu r.ěnor,al sr'é soukronlé sbírky'

PRtcČHŮV USMCV n P|R( ]FHo DOZN]VnNÍVtNÝ Vétc(Nc |]iSTOR|(Hc BCteTR e

nru v té době 17 let, ale pi.es i.adu krížek. které vydal běhenr rrásledLrjícíclr
let (rrěkteré znichtěŽi zjelro legiorráiského zážitku a Ze Znalosti Ruska).
se stal ZlárnějšÍ aŽ tŤenri povídkov nri knilranri, které vydal okolo své
padesátky, za okupace: byly to Slqltsfu) jeztlec (194l)' Pražské noktul.t1o
(|943) a Karlštejnské vigílie (1944). Tyto krríŽky, vesměs irrspirovarré
historick1irrrr ténaty, velice dobŤe zapadly do klasicizující tetlderrce oku-
pační literatury. a v ronaneslclÍch povídkách a llovelách podávaly atrak-
tivní pŤíběiry často zpracovávající evropské látliy zasazené do českélro
prosti.edí. Vypravěčslié gesto i poirrta jedrrotlivyclr povidek a trovel vy.
tváŤejíjakousi klidnoLr attrtosféru, sugerují nadčasovotl platnoSt poLrčettí.
které z nich vypl1ivá' Jedníin Z téfi,at, které se tu objevLrje, je ténra
palečl<ovské' Y Pražskénl nokÍul.l1lr se objev{e blolt piíběhťr, které poz-
ději budou tvoŤit záltlad prvrtich sedni kapitol romántt, pod liáZvenl
Palečkitv směv,

Kupka se jiŽ pŤed válkou zabyval nryŠ]enkotl llapsat ,,českého E'rr-
Špígla.. , ale jak sánr Ťíká: ,,Enšpígla jsen rredokončil. Spl1/val nli pŤi práci
s postavou Palečkovou. SaŠek kráIe JiŤÍho nri byl l idsky bliŽší neŽli
gotick;í, Žertéi dolnorrěrleclié tradice, ktery teprve ve slavné krlize de
Costerově vyrostl v hrdinu flániského lidu v boji proti Šparrělslrynr utla-
čovatelťrrrl...j Kupka lryl rrepochybtrě ronránem Pot,ěst o Ulen,spieglovi
Charlese de Costera (1867). ktely za prvrtí repLrbliky vyšel hrred dvakrát,
ovlivtrětr, a podobně jako orl S postavou, která je polohistorická a polo-
folklÓrní' volně zaclrázel. Palečkovskou látkr.r Ktrpka znai zeJilénazHer-
berrovy edice z roktt 1904r. ale i ze Stut1lch povčstí česk1ichAloise Jiráska
a z dalšíclr textťr. Nešlo nr't vŠak o pŤevyprávěrrí, o adaptaci starŠí látky,
ale o její vyraztrou akttralizaci. Sárrr to zdtran:jl v doslovtt ke 4. vydání,
kdy se l]ejen odvolal r-ra své prameny. ale spoji l téŽ Palečkovu postavtl
s postavou velnri soltčasnou. ,,Za okrrpace rrri hitlerovci zabil i pŤÍtele
z nrládí, lékaŤe doktora JaronÍra Bor'rčka. AŽ do své sn-rrti - v době tzv.
Heydrichovy aféry - těkal po Praze vesely a srclečrry, pi.inášeje znárrrynl i
nezllánlynl Írtěchu i naději v lepŠí Zítl'ek'. Tak.iSerrr si pŤedstavoval rytíie
Jana Palečka, TěŠitele snrrrtnychI Mtrj Paleček Ze Století XV. stal se rrri
rodnynr bratrenr českého inteligenta z doby tlesvobocly''.5

F' Kupka dos]ol' in 1,a/cr],tlr 't isnčr u vltič, Praha l956. s 4l7
Historia o blatru PaJečkor'i. star,u IytiÍskelro'1lŽ1sa pr'i I<rá]i .Iir.ínr Ccskéur ' l 'e]ntl Š]echetrléllo

Žir'ota. |<rá|i nri ly a l 'záclr i kaŽt]énru iJobrétnu byJ a ntnoho kratochl,i lr iych r,čcí za Žir,ob1'ti

svého činr ] .
F. Kupka: doslor' in,1'alcihr' tisnrcl, u Pl č' Praha l95 . s 4l7
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Román Palečk v tisnlev by| dokončen v roce |944 a vyŠel v ro.
ce 1946, druh;i díl, Palečkin plác'. byl napsárr v leteclr l946-1948, v roce
l948 také vyšel' V dalŠích vydáníclr oba romány autor spoji l pod společ-
ny název Palečk v tisnl,ěy a pláč. Je tťeba Ťíci. Že byla-li na počátktr
pr'edstava jakéhosi českého EnŠpigla, bělrerrl práce na ronlánu se značně
nrěnila' Paleček nerrí l idovy ludirra' je to zenransk synek' kteréntu se
dostalo nrinloŤádně dobrélro vzdělárrí jednak ria l iterátslié škole v Pr.a-
chaticíclr a poté, kdyŽ mu dívlru. kterou nriloval. provdali za jirrého.
v ltál i i, kde studoval na vysokénr ltčetri v Padově. Na cestě do Itálie potli 'aI
svého,, Sancha Panzu... táboritr"r Matěje. ktenj.se stává jelro slulrou. Právě
Matěj koriguie Palečk.ovo intelektuálství. je nositelerlr piebejskélro po.
n]ěru k Životr.r. ale i pŤiponlitrkou slavné lrLrsitské nrinulosti. I to se do
enŠpíglovskélro sclrénlatu rrehodí. Setkárrí Palečka s JiŤírrr z Poděbrad. do
jehoŽ sluŽeb vstoupí jako jeho šašek. je tnotivovárto Palečkovyn obdi-
venr k této postavě' Stává se vykladačenr jelro skLrtkťr, obhájcerrr ay z'(t-
věru i opotretrterrt' Historicliy Paleček rrrě1 zŤejnrě zké vazby na Jednott|
bratrskotr a jeho fur cí bylo pi.ipontínat králi dvojílro l idu hodnoty.
k rrinŽ se hiásil od rrrládi, korigovat jeho lionrprorrrisy, kritizovat za
llespravedlllc)st vfrči clrtLdyrn. lhostejrtost k utrpetrí l'e snryslu príliaz[r
evarrgelia. Do Kupkova textu jsotr zabudováriy něliteré li lasické paleČ.
liovslié pi.íběhy' které obracejí tírrtto snrěrenr pozorllost. ale jsou ttl .jerr
vsuVky, které jakoby pi.iponrÍnaly tradičrrí pojetí rrárrlěttr. PaleČelr. jali lro
n1áile Ze starší české literatr"rry, se polryboval v rovirrě korrkrétních
ŽivotrrÍclr sittrací. v rrichŽ napomitral s drzou odvalrou a dávkor.r huntorrt
svého kr"ále, KLrpk v Paleček reflektu je činy a postoje svélro kr"ále v ro.
vině politick1ich souvis]ostí. Jestl iŽe rra počátkLr l inilry (árLrba v oněclt
prvních sedrni kapitoláclr, které zlárne z Pražského nokta.na) dortrinLr.je
barvit , pŤiběh' akce, Lrplatriuje se Palečkovo rreobvyl<lé clrarisnra' pro
které ho lze spojovat s errŠpíglovskotr irrspirací, posttrprrě se těŽiŠtč
pŤenáší stále víc do rovirry ťrvalr a diskLrrs , které pak zcela ovlác]|iotl
závěr romátrtr. Paleček je stále více intelekttrál, l iter1i hodnotí krirlol 'tt
polit ickou koricepci, zvažuje jeho praktické činy. kritiztr.1e jeho politic|'ei
skutky. Tato kritika je vloŽena Zejrnéna do dlorrh1;'clr a četrrych dopisťr..jcŽ
píŠe Paleček svénu pŤíteli katrovníku Ma|vazzinlv do Padovy.

PoráŽky, které Jiií utrpěl rra konci Života a které Palečeli vníntá
ťrkorttě, jsoLr v Kupkově irrterpretaci dťrsledkem jelro tlesclroptrosti dovcst
svou politickou ttekottvenčtrost a odváŽrré trovátorstvi do dťrsledl'ťr. Ne.
clral se pi.ÍliŠ svázat se světem ntoctryclr, neopŤel se o l id, s nínlŽ se podle
Palečkova trázortt, podporovanélro Matějem - lttrsitotr. tnohl postll ' it
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proti všenr. .,otl chce poŽelrrráni papeŽské a doufá. Že jínt spasí sebe a

svoll Zem' a já si nryslín, Že lze b t králen bez papeŽe a Že netrí ttt.tttlo

všenu dáti tvar zákotra. otl se sice zrrocnil Prahy a trťtr-rr"r silor'r, ale chce,

aby tato síla byla uznána za jeho svaté právo. A zatinl já bych chtěl' aby

věI.i l jen v láskLr Matějťr Brad1lŤťr a spolehl se v pravost svych sktrtl iťr..."

Ji i.ílro setr v Kupkově pojeti ztrosltotal. protoŽe se král l idu odcizil.

Ronlán konči lroice. Jii.í unlirá s i-locitetl-t, Že se rredoŽil ťrspěcl-ru arri jakcl

otec rodiny ani jalio pairovtrík. Z tohoto hlediska patl'í Jirí do galerie

ušleclrtil1i clr Čechťr, ltterym svět treporoztrnrěl, tlavíc je tragickotr posta-

vort. prcltclŽe odvahu hledat oportI dortra. v l idu' v ptrtonlcích táboritťr (o
jejichŽ konec se ltistorick;i Ji i.í zaslouŽil osobně v bitvě rr Liparr. Tetlto

n]oment ale v ronráně chybi) v sobě rrerialezl ' odtrrd je jen krok k tezi. Že

se socialistickott revolucí. ke které společttost r, době vydárrí ronátltt

spěje a která je tehdy pro i.adLr irltelekttrálťr vyrazent vŮle lidrr, pi.icltází

korrečrtě doba, kdy se těnrto snltltllytll hrdinťrrrr česl<yclr dějln (nebo lepe

česiié historické beletr.ie) dostane satisÍ.akce, l idy jejich postoje a činy

uztrá svět, pi.irrejnletrŠírrr jelro pok.rokovější část, literá zvítčzila ve velké

válce a pi.irresla korrečrrě naději. Že svět bude lepši. Že lrra politikťr a

nrocr-rych tolroto světa skorrčila a li<J, ten lid. ktery rozirodl, Že pŤese

všecil l-to nrá byt Ji i ' .í pohi'.berr v katedrále, terr l id. ktery poclropil ' rra rozdíl

od tncrcnyclr světa. galerii česk]ich rnrrčedníkťr, rrastolí spravedlivou vládtr

a piihlási se l i tritrt jal<o ke svyrrr pi.edchtidc ni..iejichŽ dávrré Životy

legitinrují sorrčasrré čirly

Pokud se trěliotrrtt zdá troclrtr nepoclropitelrlé' jak ryclile a snadtlo

kotrlurristé v poválečrrérrr obdobi získali Šir.oliotr politickou podporu de.

niokraticl iy snr)iŠlející části české poptrlace a \' roce l948 Lrchopil i talt bez

oclporu nroc. tněl by si rrvědorrrit. Žc rrryty tohoto typtr jir-rl vyraztlě pontá.

lraly vytváŤet i luze o čenrsi specil icky českén, co.je s jejiclr politick ,ttt

programem ve shodě' o česliértt denrokratismrr, české lidovosti. lrtrnla.

trisnlu, kteryi je zárukotr' Že pi.irresla-l ij inde socialistická rcvolr"rce e,xtré-

nry. u trás se rric takového rrer-rrťrŽe stát'

F Kupka
s .  l 8 i
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dobrelvo rno dclnorlÓ

Romárr Palečktjv sntěv by| dokončen v roce |944 a vyŠel v ro-
ce |946, drulr! díl. Palcčkt,iv plái. byl napsán v leteclr 1946-|948, v roce
l948 také vyŠel. V dalších vydáníclr oba ronlány autor spoji l pod společ-
rry název Palečkťn tLsměv a pláč. Je tŤeba Ťíci. Že byla-li na poČátl(u
pÍedstava jakélrosi českého ErrŠpígla, běhenr práce na ronlátru se Zllačllě
nrěnila' Paleček není lidovy lrrdirra' je to zenransky synek, kterértlit se
dostalo nlinroŤádně dobrého vzdělárrí jednak rra literátslié škole v [)ra-
chatjcíclr a poté. l idyŽ mu dív|iu. kterou nriloval, provdali za jirrého.
v ltál i i, kde sttrdoval rla vysokénl ttčenÍ v Padově. Na cestě do ltál ie potkal
svého,, Sarrcha Panzu.'. táboritu Matěje, ktery se stává jeho slulrou. Právě
Matěj korigu je Paiečli'ovo intelektuáIství. .je nositelerrr plebejského po.
měrr'r k Životu, ale i pi.iponritrkou slavtré lrusitské nlinulosti. I to se do
erlšpíglovskéhcl schénratu rrehodí' Setkárrí Palečka s JiŤirrr z Poděbrad. do
jelroŽ sluŽeb vstoupí ja|<o jeho ŠaŠek, je Ilrotivovátro Palečkovym obdi-
ver.tr k této postavě. Stává se vykladačenr jeho skutkťr. oblrájcertt ay zá-
věru i opotretrtem' Historick Paleček nlěl ďejrriě zké vazby tra Jednottt
bratrskou a jelro fLrrikcí bylo pŤiponrínat králi dvo-iÍho lidLr hodnoty.
k ninlŽ se hlásil od nrládí' korigovat jeho konrprorrrisy, kritizovat za
trespravedltrost vfrči chudyrrr. lltostejrrost k utrperrí r,e snlysltt piíkaz[r
evarrgelia' Do Kupliova textu jsoir zabtrdovárry něl<teré lrlasicl i.é paleČ.
ltovslié pi.íběhy' které obracejí tíntto st-trěretrr pozorllost. ale jsotr to.jerr
vsuvli'y, které jakoby pi.iporrrínaly tradiční pojetí rrárrlěttr' Paleček. jali ho
znánle ze starší české literatLrry, se poltyboval v rovirrě k.on.krétrríclr
Životnich sittrací' v rrichŽ napomirral s drzou odvalrou a dávkoLr hutllt lt.tt
svélro krá|e, KLrpkťrv Paleček r.eflektuje čirty a postoje svého l'r.ále l,ro-
vitlě politick;ych sotrvislostí. Jestl iŽe rra počátku knilry (z1truba v oněclt
prvních sedrrli kapitoláclr, které známe z Pražského nok|urna) dorrrint1je
barvit pŤíběh, akce. Lrplatriuje se Palečkovo rreobvyklé clrarisnla. 1lt.o
které lio lze spojovat s enŠpíglovskorr irispirací, postr'rpně se těŽiŠtČ
pŤettáší stále víc do rovirry ťrvalr a diskurstr, které pak zcela ovlácJttotr
závěr romántr. Paleček je stále více intelekttrál ' l itery hodncrtí králol'tt
polit icltou korrcepci, zvaŽLrje jelro praktické činy, kritizLrje jeho politicke
skutky. Tato kritika je vloŽetra zejrrrétra do dlouh 'ch a četriyclt dopisťr..jeŽ
píše Paleček svénru pŤíteli karrovrriku Malvazzinru do Padovy.

PoráŽky, které JiŤí utrpěl na konci Života a lrtere PaleČek r'rrirrrn
ťrkorně. jsoir v Kupkově interpretaci dťrsledl<enr jelro tresc|roprrclsti dovÚst
svou politickou tlekotrvetlčnost a odváŽrré trovátorství do clťrsledkťr. Ne-
chal se pr'íl iš svázat se světen nrocrrych, rreopŤel se o l id, s l lín]Ž se podle
Palečkova tlázoru, podporovanélro Matějenr - htrsitorr. ]l lohl postllvlt
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proti všenr. .,on chce poŽehnání papeŽSké a dotrfá, Že jínr spasí sebe a

svou Zenl, a já si nryslÍl ' Že lze b17t králenl bez papeŽe a Že trení tiuttro

všenu dáti tvar zákotra. orr se sice zrlocnil Prahy a tr rrr'r silotr, ale chce.

aby tato síla byla ttztlána za jeho svaté právo. A zatínr já bych chtěl, aby

veiit.1en v láskrr Matějťr Bradyr'ťr a spolehl se v pravost svycb skutkťr',.6

Jii.ího sen v Kupkově pojetí ztroskotal. protoŽe se král lidtr odcizil.

Romátr končihoice. Ji i.í trnrirá s pociterrr, Že se rredoŽil ťrspěchu arri jako

otec rodiny ani jalro pairovtrík' Z tohoto lrledisi<a patŤí JiŤí do galerie

ušleciit i l lclr Čechťr, kterynl svět treporoztrměl, navíc je tragickotr posta-

vou, protože oclvahr'r hledat oporr; dotrta. v l idu. v potorllcích táboritťr (o
jejichŽ lioltec se historicky Jiií zasloLrŽil osobně v brtvě lr Lipan. Tento

momel.lt ale v rontátrě chybí) l ' sobě trerralezl. odttrd je jen krok k tezi' Že

se socialistickor"r revoltrcí. ke které společnost r' době vydáni ronátru

spěje a která je telrdy pro i.adu irrtelekttrálťr vyrazern vťrle lidLr. pŤichází

korrečně doba. lidy se těnlto srriuttlytrr lrrdinťrrrr českych dějin (rrebo lépe
české historické beletrie) dostane satisfalice, kdy jejiclr postoje a čirry

uzná svět, pr'inejnretrŠírrr jelro pokroliovějši část' která Zvítěziia ve velké

válce a pi.irresla korrečrrě rlaději. Že svět btrde lepší' Že hra politikťr a

nrocnych tohoto světa skončila a l id, ten lid. ktery roáodl, Že pi.ese

vŠecjlIto nrá b t Jir ' i pohi'.berr v katedrále, terr l id. ktery pochopil. na rozdíl
od rlrtlcnyclr světa. galerii českyclr rrrLrčedrríkťr. rrastolí spravedlivou r,ládLr

a pi.ihlásí se k tritrr.jalto ke svyrrr pi.edclrťrdcťrn, jejiclrŽ dávné Život1i

legitiniLrjí současrré činy'

Pok.trd se trěkomu z<lá trochr.r riepoclropitelné, jak ryclrle a stladtro

kotlur-risté v poválečrrértr období získali ŠirolioLr politickoLt podporu de.

nrokraticl(y snryŠlejíci části české pclptl lace a V roce l948 Lrchopil i tali bez

odportr trloc' trrěl by si trvědollrit, Že rllyty tolroto typrr j ir-tr vyrazně ponrá.

lraly vytváŤet i luze o čentsi speciÍicky Českénl, co je s jejich politickynl

progralllem ve shodě. o českérrr denrokratisttrrr, české lidovosti' lrtrnra.

nisnli 't, l iteryl je zárukort, Že pŤirresia-l i j irrde socialistická rcvolrrce extré.

nry, tt nás se rric takového rrerrrťrŽe stát.

Í Krrpka: l,ultc.ktl 'pl t, Praha l.)]8. cjt cl lc lj ' Kupl<a, 1,rrlrriÁrrr' ti 'sni,t,u }l]ti i, I)irlra l95
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