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období Hostovského tvorby se uzavírá březnem 1939' kdy prozaik zobav

f-zvÍed 
perzekucí zůstává v zahraničí. Tato fáze z hlediska vydavatelského začiná

I. v říjnu 1926 svazkem ZavÍené dveře a končí listopadem 1938 vydáním tripty-
chu Tři starci. oba zmíněné soubory mají mnohé společného. Pod titul Zavřené dve.
ře vloŽil E. Hostovský podtitul Nemocné prózy, což je označení, jeŽ plně vystihuje
rovněž Tři starce. Bezezbytku vyznačuje předevšímjejich třetí novelu, Příběh básníka
Zdeňka ondříka, jel'cŽ všichni hrdinové jsou fyzick;' nebo duševně nemocní. Jistým
druhem nenroci však procházejí všechny stěžejní postavy prozaického triptychu.

Pro E. Hostovského, který proslul zejména jako romanopisec, je svým způsobem
příznačné, že jeho první vývojové údobí začiná knížkou drobných próz a knížkou
drobných próz končí' Autorova příznačnost (paradoxní a rozporná příznačnost) spo-
čívá v tom, že právě v novelovém tvaru se E' Hostovský v téta fázi nejplněji vyslovil.
Nejplněji proto, že dovedl svým drobným prózám vtisknout optimátní tvar.Zv|ád| je-
jich úspornou plochu, do níž vložil příběh' jenž odpovídal jeho bizarním a expresiv.
ním představám o jevovém světě. Tato charakteristika platí ovšem pro povídky
Zavřených dveří jen částečně a s podstatnou výhradou, o to jednoznačněji se však
vztahuje na novely Tří starců.

Neběžný a zv]áštní je už celkový tvar Tří starců, ktený je architektonickým kom-
promisem mezi sbírkou novel a rámcovým vyprávěním. Z rámcovéh,o vyprávění má
Hostovského triptych pouze vstupní rámcující sloŽku a první rámcovaný příběh, po
něnr pak uŽ autor modei rámcového vyprávěni zce|a opouští. oč je architektonický
celek nedomyšlenější, o to jsou jeho jednotlivé prózy propracovanější a kompozičně
uceleněiší.'

, K celkovému tvaru Tří starců se kriticky vyslovil už V Černý ve dvou recenzich: Nový ajiný Hostovský,
Lidové noviny 26.7. 1938' č. 370' s. 7: Egon Hostovský: Tři star.ci, Kritický měsíčník l, l938, s. 454-456.
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Hostovského novelový soubor začíná přímou řečí, hospodyně pana ondřeje pří-

chozímu oznamuje: ,,Pana ondřeje najdete v Kltišterní zahradě, vysefuivá tam ted'

denně na sluníčku...2 Promluvový incipit napovídá příští dynamiku příběhů' dialog to-

tiž dynamiku zcela automaticky navozuje. Přímá řeč dále naznačuje, že příběhy bu-

dou vyprávěny.

Prozaic(ý soubor Tří starců sestává ze tří novel, z nichž kaŽdou vybudoval E.

Hostovský poněkud jiným způsobem. První z nich, nazvaná Příběh dobrodruha

Šimona Korčína, vystavěl na kruhovém a heptadickém principu.

Z obou kompozičních principů je ve vstupní novele důsledněji uplatněn princip

kruhový. Zák|adní kruh, který tvoří její podstatu, je kuh sedmi spravedlivých sedí-

cích kolem kulatého stolu. Sedm spravedlivých představujejakýsi vnitřní kruh, kolem

něhož se obtáčí kruh vnější, širší'jejž ztělesňuje životní kruh, který opíše na své pou-

ti světem Šimon Korčín. Vnitřní kruh spravedlivých doprovázi a podtrhuje E,

Hostovský kruhem čiši, ježjsou pozvednuty na Korčínovu počest: ,,Kruh kolem sto.

lu je uzavřen a nad ním je uzavřen menší kruh plných číší',,,

Sedm spravedlivých dá Korčínovi příkaz: ,,Z našeho kruhu nesmíš již nikdy vyjít,

rozuměj mi dobře, kdykoliv z něho vystoupíš, spatříš svět, lidi a sebe v tomto křivém

zrcadle, budeš pak bloudit a trpět ošklivoslí. ..a Korčín však tento příkaz nedodÍži,tak-

Že když se po čase dostane okruhem do téhož města, nalezne místo sedmi spravedli-

vých sedm ohyzdných bab.

Po střetu s bezzubými babami se Korčín ještě jednou setká se sedmi spravedlivý.

mi, stane se tak však pouze v horečce, která ho zachvátti: ,,Pak viděl Korčín ztivojem
slz zelené šero, hodiny bez ručiček, křivé zrcadlo, kulatý stůl a u něho své hostite|e.

Nezměnili se, jen pldště měli tentokrdt bíIé. Agemon ho usadil na staré místo, kruh se

uzavřel, číše byly plny rudého vína. Usedavě vzlykal, ale sedm pdrů rukou se po něm

natahovalo, hebké dlaně stíraly mu slzy a hladily vlasy. Spravedliví mlčeli' Chtěl sdrrt

mluvit. V zpomínat, vy sv ět lov at,,,5

Tvar kruhu je v novele průběžně konfrontován. Kruhu spravedlivých předchá-

zí v ději beztvarý hlouček deseti nebo dvanácti chlapů, kteří ohrožují mileneckou

dvojici. Spravedlnost je v daném případě postavena proti bezpráví a násilí.

Konfrontace kruhu s jirrým tvarem (nebo nontvarem) přispívá k jeho jasnějšímu

a zřetelnějšímu vymezení' Porovnání těchto dvou těles provedl E. Hostovský ve

] Cituji z l. vydání: Hostovský, E.: Tři starci, Praha l938, s. 9.
'C .  d . ,  s .  49 .
' C .  d . ,  s .  5 1 .
5 C. d., s. 73.
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dvou sousedních kapitolách, v 2. a 3. Tímto sousedstvím jejich konfrontaci nále-

Žitě zvýraznil,

Konfrontaci tvarů (kruh * lrlouček) prováz.i E. Hostovský konfrontací symbolů -

proti Renpirově klacku s třemi koňskými ohony staví Korčín svou hůl s třemi sviní-

mi rypáky. Na konci 4. kapitoly je pak scéna' v níŽ se tváří v tvář spolu se svými sym-

boly střetnou jejich hlavní představitelé. .|ato konfrontace probíhá ovšem v jiné

rovině než konfrontace tvarů.

lkuh je v novele často nahrazován např' objetím' Korčín sleduje na začátku pří-

běhu muže a ženu, kteří jsou v mileneckém objetí; při odchodu od sedmi spravedli.

vých se s nimi Korčín obejme. U E. Hostovského se však vedle lidských bytostí

objímají i jevy neživé _ po výbuchu v prachárně ,,nestvůrný had kouře obtdčel do své.

ho objetí svítivé palace',,,.

Představa kuhu proniká i do rámcující sloŽky triptychu, v níŽ vypravěč pan ondřej

sděluje svému posluchači vlastní neurčitý pocit: ,,Snad vám bude jako mně - jako by

k vtÍm kdosi přišel' kdosi dobře zndmý, opsa,l ru'kou široký kruh kolem sebe, zasmril se

a řekl,.Thk, rniláčku, už jsme byli dosti dlouho v přítmí, ted'si pěkttě rozsvítíme!,.1

Představu kruhu zdůraznil E. Hostovský také v samostatném vydání novely, jež

vyšlo v témže roce jako Tři starci, ale časově před nimi (v květnu 1938). E.

Hostovský dal poprvé své novele výstižný název Kruh spravedlivých'

Jistý kuh, nebo alespoň symetrii, vytváří rovněž prozaický celek Tří starců' ne-

boť prostřední krátkou prózu (Příběh krejčího Václava Hurdta) obklopují dvě prózy

dosti rozsáhlé. Novelový triptychjako celekje však asymetrický, neboť třem prózám

předchází vstupní próza rámcující.

Prvek kruhového principu se objevuje také v povídce Záhada (osamělí buřiči),
v níž četníci s namířenými puškami stahují kruh ko|em prchajícího vojenského zbě-

ha Středy. Jde o výstižný obrazec - kuh četníků a v jeho středu dezertér Středa.

Existence sedmi spravedlivých se v Příběhu dobrodruha Šimona Korčína promítá

i do jehcl architektoniky, jež sestává ze sedmi kapitol.8 Tato korespondence předsta-

vuje stěžejní heptádu novely, ježje po kruhovém principu za|ožena rovněž na princi.

pu heptadickém.

Architektonickou heptádu provází E. Hostovský heptádami dílčími: generál

Renpir rozhlašuje' že před sedmclesáti roky sjednali Darlerové tajný plán; o Korčínovi

" C d.. s. 56.
'C .  d . ,  s .  19 .
E Architektonickou heptádou jsou i Zavřené dveře, jeŽ obsahují sedm povidek
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se dále vypráví' Že zacfuáni| sedm set lidí. Na uvedených heptádách je nejzajímavěj-
ší jejich posloupnost, jednotlivé heptády totiŽ postupně geometricky narůstají: 7 - 70
- 700.

Heptadický princip proniká i do poslední novely triptychu, do Příběhu básníka
,Zd.eňka 

ondříka, který je jinak vystavěn pomocí jiných, a dosú odlišných, kompo-
nentů. Hlavní hrdina 7Áeněk se v něm probudí po první hýřivé noci v sedm hodin ve-
čer; siím sebe se posléze táže, kde jinde by mohl v týdnu proát sedm životů;
generálova manželka, Zdeňkovi důvěrně známá, se v novele směje a poskakuje jako
sedmileté děvčátko.

Heptády se velmi často objevují i v ostatní Hostovského tvorbě. Sedmiramenný
svícen a číslo sedm hrají klíčovou roli v povídce Modré světlo (Ces4l k poktadům).
Číslo sedm má dětským hrdinům dopomoci k nalezení pokladu; vypravěč příběhu do.
jde nakonec k tomuto závéru: ,,Když jsem však 4jistil, že dělíme-Ii sedmi letopočet,
kteý se tehdy psal, dosttÍváme beze zbytku číslo 274, zesinal jsenl leknutím a rozčile-
ním a byl jsem přesvědčen, že naše tušení o poktadu v pustém bartiku je potvrzeno
znamením z nebes. Noc zrizraků se přiblížila.",

obdobně je tomu ve Žhóři, kde číslo sedm je spjato s počtem návštěvníků hospo-
dy U stříbrného holuba: ,,Sedm jich bylo, kteří nedbali bab a neměli plné kathoty,
Slciva jim!"

Heptády pronikají i do syžetové tkáně a do titulu Hostovského románu Sedmkrát
v hlavní úloze. Kolem podivuhodného spisovatele Josefa Kavalského je seskupeno
sedm postav, jejichž existenci ajejich duševní svět Kavalský bezprostředně ovlivňu-
je' V sedmi osobách hraje přepodivnou hlavní roli' Heptadický princip se přitom pro-
mítá i do architektoniky románu. Každé ze sedmi postav přisoudil E. Hostovský
příslušný, byť dosti nepoměrný architektonický prostor - nejbližšímu příteli
Kavalského Jaroslavu ondřejovi přiřk| celou první část, zbývajici šestice se pak po.
dílí ojednotlivé kapitoly části druhé. ondřejova první část, na niž klade autor neivět-
ší důraz, sestává nayic ze sedmi kapitol.'o

Druhá próza Tří starců, Příběh kejčího Václava Hurdta, je víceméně amorfní, za-
to třetí próza, podobně jako první, opět překvapuje kompozičním důmyslem. Autorův
důmysl tkví v Příběhu básníka ZÁeřka ondříka především v použití kontingenčního
momentu a jednostejné kulisy, tj. prostředků zdánlivě podruŽných, okrajových.

" s. gg.
'o Spojitost mezi novelami Tří staÍců a romiánem Sedmkrát v hlavní úloze neprobíhá pouze v rovině nume.

rické' ale takó v rovině jmenné. Vypravěč jednotlivých novel a vypravěč první části romrínu mají totiž
shodné příjmení,jmenují se ondřej. Ústřední postavě ťetí novely dal pak Hostovský příjmení ondřík.
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Básník ondřík Sg dostane do svého příběhu (a zfuoveít do své zkázy) zásluhou či-

ročiré náhody -jeho vzdálený bratranec spatří básníkovojméno zcela náhodně na ku-

fru, prostřednictvím zahlédnutého jména tak neznámý bratranec najde svého

příbuzného. Celý ondříkův osud postupně sklouzává od této všivé náhody až do fi-

nálního stavu prázdného živoření. Vše, co se stane' se odvíjí právě od tohoto kontin-

genčního momentu.

Na příbuzném kontingenčním momentu je založen Hostovského pozdější román

Úkryt. Českého utečence skrývajícího se v Normandii střetne v románě zcela náhod.

ně jeho německý spolužák ze školy. Vzhledem k tomu, že v románovém syžetu hraje

moment náhody stěžejní roli, oslabuje se tím věrohodnost díla. stejný prostředek se-

hrává v různých textech různou roli.

Daleko yice neŽ kontingenční moment vystupuje v Příběhu básníka 7,deřka

ondříka do popředíjeho přírodní kulisa, neustálý déšé, během něhož se odehrává vše-

chen děj novely. UŽ jeji druhý odstavec začiná slovy: ,,Dešl bubnoval na střechu jed-

notvdrný pochod, otevřeným oknem bylo vidět i slyšet ztrnulé lesy, jak tiše stenají
v popelavém šeru, jež v obrovskych, rozeruaných cdrech povldvalo nad světem..,,,
Přírodní (a paralelně také osobní) situace vrcholí pak ve scéně, kdy se Zdeněk spolu
s Kateřinou při útěku zAlexandrova statku propadají do slizkého bahna. Nepřestajný
déšé a blátivý marasmus na konci jsou jedinou možnou kulisou k drastickému příbě-

hu odehrávajícímu se před očima ústředního hrdiny a v něm samém.

Dlouhotrvající déšé, bizarni bohémská společnost, do nižZdenékzapadne,žena-
-dilě,rozežrané tělo hlavního svůdce a romaneskní příběh vůbec ukazují na autorovu

expresionistickou inspiraci a motivaci.

Ve stejném smyslu použil E. Hostovský kulisy deště v povídce Záhada (OsaměIí

buřiči). I v tomto případě déšé provází a umocňuje hrdinčino psychické vyšinutí.
Podíl a dosah této kulisy je však v obou prózách rtnný _ v Příběhu básníkaje déšé tr-
valou dějovou záclonou, kdežto v Záhadě se podílí nazvýrazněníjejího finále.

Y téŽe, době jako Tři starci vycházi Weilův román Moskva_hranice (1937)' kde
déšť rovněž sehrává důležitou roli. Weilova kulisa deště podtrhává společenskou a po-

litiokou situaci Stalinovy říše. U E. Hostovského vytrvalý déšť naopak zdůrazňuje du-
ševní a fyzický marasmus lidí obývajících a ruinujících Alexandrův statek' Déšé také
zvýrazňuje bizarnost probíhajícího příběhu'

Trojici novel autor navzájem spojil několika styčnými prvky. Jedním z nichje po.

cit čehosi temného. Na začátku poslední novely stojí věta: ,,Toho dne (...) přihodilo

' r  C. d., s. 103.
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se CoSi temného, zhola nepochopitelného...'2 Temným životním okamžikem nepro-

chází pouze Zdeněk ondřík, ale všichni hrdinové triptychu. Šimon Korčín prožije

svůj temný okamžik na věžičce Kamenovaných, Václav Hurdt při své první a posled-

ní schůzce se svým bratrem a7Áeněk ondřík za návštěvy Alexandrova Statku, když
jej zaskočí velké ticho.

Jednotlivé novely triptychu jsou dále spjaty motivickým prvkem určitého směřo.

vání. V Příběhu dobrodruha Šimona Korčína (v kapitole Honička) prchá před proná-

sledovateli jeden z Darlerů s dívkou Mawou, v Příběhu básníka Zdeřka ondříka

(v kapitole Útěk) prchá z Alexandrova statku 7.denék ondřík s dívkou Kateřinou.

Směřování obou dvojic má ve své obecnosti něco společného - v obou případech utí-

kají hrdinové před zlem, jež na ně bezprostředně dotírá.

Novelový triptych a jeho uspořádání částečně připomínají povídkové soubory

Jana Čepa. U Egona Hostovského dvě rozsáhlé novely obklopují nerozsáhlou pró-

zu. Je to opak toho, co se vyskytuje v Čepovýcft Letnicích a v Modré a z|até, kde

osoYou rozměrnou novelu obklopují kratičké povídky. Charakter Čepových próz

není však srovnatelný s bizarními příběhy E' Hostovského. V Třech starcíchje na.

víc trojice próz asymetrická, neboé jí předchází dosti obsáhlý prolog.

Architektonická příbuznost v podobě prozaických triptychů je zá|ežitost víceméně

sekundární, primární pouto mezi E. Hostovským a J' Čepem tkví v zaměření jejich

tvorby, jež je prostoupena existenciálními prvky. Existenciální zaměření však oba
prozaiky také odlišuje, Vladimír Papoušek toto rozlišení charakterizoval slovy:

,Zatímco postavy povídek Jana Čepa, btízké Hostovského ,vyhnancům, intenzitou

duševní tÚzně, osamělostí i metafyzicbým hladem, zažívají alespoti občas jistotu

,druhého domova,, hrdinové Všeobecného spiknutí, Tří nocí a dalších děl nic tako-

vého oče]uivat nemohou',, |3

Konce postav E. Hostovského a J. Čepa jsou často rozdílné, nerozdílná je však je-

jich barevná symbolika, která vychází ze spojení modré a ztaté.IJ I. Čepa prostupu-
je nejednu jeho povídku, a to nejen v souboru ModrtÍ a zlatá, u E. Hostovského se
pak objevuje v závěru románu Tři noci, kde hlavního hrdinu v rozhodném Životním

okamžiku oslní (a ovlivní) jas těchto dvou barev: ,,Leč najednou pod blankytnou
modří zauiřilo zlato' Suil takřka na konci mostu a hleděl uhranut do listnarých peru-

tí několika obrovslqch stromů, o něž se nebe opřelo. Ta čistti modř nebes a symfonie

nespočetných odstínů Podzimního zlata ho přinutily přimhouřit oči, Hlasy rozknce-

" C. d., s. 103.
|. Papoušek, V: Egon Hostovský, Jinočany l996' s. l.52.
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ných živlů v něm ztichly jako na povel. A kolem nebylo šhoko daleko nic než modř

a zlato a vzdálené ševelení tajemného hlasu',,

Vedle těchto souvislostí je mezi oběma autory několik biografických shod _ oba

vstupují současně roku l926 do literatury, E. Hostovský Zavřenými dveřmi a J. Čep

Dvojím domovem. V obou případechjde o povídkové soubory. oba prozaici vydáva-

jí ve stejném roce 1938 své prozaické triptychy - E. Hostovský Tři starce, J. Čep

Modrou a zlatou. oba spisovatelé po únoru l948 ernigrují a jistou dobu společně pra-

cují ve Svobodné Evropě. oba konečně v zahraničí také umírají - E. Hostovský

v květnu t9,73 a !, Čep za sedm měsíců po něm v lednu 1974.

Byla-li zmínka o útvaru prozaického triptychu, je třeba dodat, Že třicátá léta jsou

v jeho znamení. V této dekádě vycházi přinejmenším pět knižních titulů takto uspo-

řádaných: Letnice (|932), Cesty k pokladům (|934), colet v údolí (1937), Modrci

az latd (1938) aTř i  s tarc i  (1938).

Určité příbuzenství existuje i mezi Egonem Hostovským a Karlem Čapkem, ze-
jména mezi Třemi starci a Povětroněm. V obou knihách jde o jistou formu rámco-

vého vyprávění, u E' Hostovského jde víceméně o náběh k němu' oba autory spojuje

stejný počet vyprávěných příběhů - u obou jde o tři příběhy. Hostovského první pró-

za triptychu má navíc s Povětroněm společné místo děje, jímž je (lzemí v tropech'

Poslední povídka u obou autorů v uvedených titulech patří básníkovi, jeho povídka
je u E' Hostovského i u K. Čapka nejrozsáhlejší. oba prozaici inklinovali k nume-

rickým principům _ K. Čapek k triadickému a tetradickému (Ltislq hra osudnd,

Ddšeňka, Velkd kočičí pohádka), E. Hostovský se naopak rozmáchl k principu hep-

tadickému. Svazovalo je rovněž pouto rodové' neboť oba pocházeli ze severový-

chodních Čech.'.

Tvar Tří starců zjevně dokazuje, Že E. Hostovský byl v prvnífázi své tvorby, tj. do

druhé světové války' daleko lepší novelista neŽ romanopisec. Tři starci umělecky

převyšují jak Černou tlupu, tak Žnare i Dům bez pcina. TÍi starci ční v Hostovského

tvorbě poněkud osaměle i vzhledem k jeho dalšímu vývoji - po Třech starcích násle-

dují totiž Listy z vyhnanství, rovněž novelistické, na rozdíl od Tří starců však expre-

sivně roztříštěné a syžetově nesjednocené, bezprostředně odrážející chaotický stav

exulanta E. Hostovského. Novou novelistickou knihou se teprve začala cesta kysta-

lizace k dalšímu, vyššímu uměleckému tvaru.

Alexandr ondřík se v poslední ptóze Tří starui zmiňuje o staviteli příliš vysokých

'. o kompoziční problematice zmíněných Čapkových děl viz v nré knize Dílna bratří Čapků, olomouc
1999.
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věží' Tento stavitel najeho statku zemřel, Egon Hostovský se zásluhou svého proza.
ického triptychu stavitelem příliš vysokých véŽi stal. Jednou z těchto věží jsou 7řl
sÍarcl, jinou pak pozdní Všeobecné spiknutí.ls

'5 o kompozici Všeobecného spiknutí viz v mé stati Romanový svět Egona Hostovského, in: Hlavní téma:
psychologická próza' Hradec Králové 1994, s. 79-90.
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