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iakÝm osobnostem se v druhépolovině dvacátéhostoletí vracíme; hodnoti
me v těchto návratech mimořádná díla či předevšímumělcovy životnípos16jg?Mohou i dnes vznikat novékulty autorů,směrů,děl? _ Nejen takové

otázky nabizelo téma tradiční literárněvědné konference v rámci 42. Bezručovy
opavy. Šířezvoleného tématuse odrazila v nemalém rozpěti konferenčníchpříspěvků sahajícíchod zamyšlenínad samými pojmy návratůči klasičnostidíla (V. Pfeffer,
A. Haman) k autorskýmmedailonům(M. David, L. Martinek, M. Písková).Pozornost
poutaly nejen autoři a díla, ale i kulturnípoválečnáhistorie (J' Knapík, L. Pavera).
Dnešnímnávratůmdo kultury, literatury období,,budovánísocialismu..nejen očima
pamětníkůbyly věnovány úvahy o nutnosti hledání i pochopení tehdejšíchkontextů,
poměrů,vztahů a hodnot, tedy hledání logiky a kontinuity vývojových procesů
(P. Janoušek,V. Křivánek).
Diskutovalo se o kultu, mýtu spisovatelů(D. Vlašínová,V. Žemberová),o mimoliterárních důvodech proměn postavení spisovatele v čase (E. Formánková,
J. Poláček'V. Durych). Přestožese řada příspěvkůopět zaměřila předevšímna interpretacedílajednotlivých autorů,kde největšípozornost budila literaturaprvní poloviny dvacátéhostoletí(J. Demel, B. Šimonová,F. Všetička,A.Zachová,I. Harák),
jako aktuálníse ukázaly hlavně obecnějšíkulturněhistorickéúvahy.DouÍejme,že se
i nášsborník stanejedním z podnětůk dalšímubádání nad dobovými diskurzy.
Red.
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a zák
Yýra
kolike

mená ,,vytvo
antickýchjazy

konalý..,,,vzo
slova ,,dokon
objevují se tu
(o
s ustáIeností
Tentovýzn
sičnosti,
klasik
vzdálenémotil
by rozebírákní
(1985)'soustř
jaké přinesla1
NietzscheaŽpr
nistů,kter'ýpro
censkému
cháp
o nadčasové
do
Ve svých kritic
leckoutvorbujr
cí dílaklasiků

' Druhévydrárrí
Fra

€/ui

4o*on

[ý,dilo
!Í:i:nť?a zák|adéstudiamateriálujsem poněkudpozměnil název svéhopříspěvku.
Výraz sám,totižslovo ,,klasický..,
časunabyl němá, respektivev průběhu
kolikerých významů.Pod|eSlovníkujazyka českého
slovo ,,klasický,,znaklasikem..,
mená ,,vytvořený
,,vztahujícíse k ,antice..,,,zabývajici se studiem
antickýchjazykůa literatur,,,,,majiciza Yzorantiku(= klasicistický)..,dále pak ,,dokonalý..,,,vzorný,,,,,pÍiznačný,,.
Slovníkčesbých
synonymnavrhujejako ekvivalent
slova,'dokona|ý,,'
ale také,,obvyklý..,
,,starý...
,,vzorný,.
,,pÍiznačný,.,
,,osvědčený..,
jazyka
českého
dalšívýznamovévarianty'souvisící
objevujíse tu oproti Slovníku
(obvyklý)'platností
(osvědčený)
s ustáleností
a antikvitou(starý).
Tentovýznamovýposun nenínáhodný,neboéreflektujeproměnuvztahuke klasičnosti,klasikůma jejich dílům'jaký má dnesjinérelativněčetné
a velmi časově
motivace.Zásadníanalýzuproměny,jakou přinesl nástuptzv. modernídovzďáIené
by rozebírákniŽkaJiirgenaHabermaseDer philosophischeDiskurs der Moderne'
(1985)'soustředující
12 přednášek,
v nichžse autorvypořádals pojetímmodernosti,
jaké přinesla filosofie Hegelova a již rozvijeli a rozvíjejídalšímysliteléod F.
Nietzscheažpo J. Denidu. Východiskemje mu známý sportradicionalistů
a modernistů,kter'ýproběhlve francouzské
literatuřev l7. stoletíajenŽbyl předehrouk osvícenskému
chápánípokroku.Modernistév tomtosporunapadlinázorytradicionalistů
je jako příkladyvěčné
o nadčasové
dokonalostiantickýchvzoru,absolutizující
kásy.
Ve svých kritických argumentechpostavili proti antickýmvzorum přítomnouuměleckoutvorbujakonejenrovnocennou'nýbržv důsledkupokrokuvěděníi převyšujícídílaklasiků.
' DruhévvdiíníFrankfuďM. 1989.
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7Áe se podle názoruHabermasovai dalšíchfilosofů(Koselleck,Blumenbergad')
přebíratoientačníměřítkaze vzorů
zrodilo vědomímoderny,jeŽ ,,nechcea nemůže
jiných epoch,musísvounormativnostvytvóřetze sebesama,,, J. Habermasve stopách
průsečíku
W. Benjaminapak na Baudelairověpojetímodernostijako přítomného
efepostavenínabýváv moderním
mérnostia věčnostidokumentuje,žeprominentního
vědomírozměr přítomnosti.Zároveřts tímHegelovafilosofie nastolujeve stopách
(racionálního)
Descartovýchprimátvědomého
subjektučisubjektivního
vědomípřed
bytím'nastolujetedy dialektikusubjekt- objektového
vztahu.Ta v dalšímprůběhu
filosoťrcké
reflexezabředlado rozporů,z nicllžhledal východiskopředevším
filosonázorna primátbytípřed vědomím,Pro nášúčel
fický konceptHeideggerův
oživující
je podstatné,
žemodernívědomíspočívá
na postulátusubjektivityschopnéreflektoprincip.J. Habermasto formulujetak,Že požadavek
vat Samusebejako autonomní
přítomnosti,
autenticitya autonomienynějška,
klade před modernívědomínutnost
vytvi{řetsvénormy ze zrcad|eni(reflexe)tradované
minulosti,kteránenívnímánajako exemplární.
Autonomizacepřítomné
subjektivity
vedek požadavku
kritickéreflepokračování
xe minulosti.Tradicena|ézásvé
v podoběinovace.
To má ovšemzávažnédůsledkypro kulturu, zejménapro umění.Jean.Marie
(l985), že:,,Moderní
Domenachukazujeve svéknizeApprochesde la modernité,
doba nastolujespolečnost
autoreferenční,
kterrise vztahujejen k normrima hodnotám,jakésamaprodukuje,od chvíle,kdy ztruicílegitimitu,jakou jí ddvaly legenddr.
_ (bozi,hrdinové,monarchové
nípočdtkya vnějšíručitelé
z božímilosti),je moderní
společnost
odsouzenamítsebesamuza zaklad,hledata vynalézat
svéhodnoty,,.
Hans RobertJauss ve studiiModernostv literárnítradici a dnďní vědomíJnastíni|vývojvýznamumodernityod latinského
výrazumďernus, ktenýv 5. stol.po Kr. znamenal,,aktuá|ní...
Jakoopozitumk němuby|původně
kladenvýraz,,antiquus...
V dalším
průběhu
se výraz,,moderní..pozvolna
začalspojovat
přičemž
s výrazem,,[oVý..,
novost
jako
ovšemstá|espočívala
na základech,,starého...
Od renesancese pojetímodernosti
novověkostichápalojako opozitumvůči,,středověkosti..,
alejako návazné
na ďkaz antiky.Po výšezmíněném
sporufrancouzských
modernistů
s tradicionalisty
se diferencu.
je pojetímodernostijako aktuálnípřítomnostivydě|ující
se v rámci novověku.V 19.
jakožtoaktuali.
stoletípďala opozicemoderní-antický
Ztrácetna významua modernost
ji
její
tazískáváopozici v minulosti,která předcházela(tzn.v
vlastníminulosti).
. Ligogé'Poitiers199.5,
s. 19l.
. Jauss,H. R.: La <rnodemiÍé>
dansla traditionlinéraire
et |aconscience
d'aujourd'hui,
in: Pouruneesthétiquede la Éception'Paris |978' s. l.58_209.
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odpoutáván

Ještěv roce 181

tuře vůbec, a l

,,vynikající..,
,,c
bu dokonalost,,
jí, MluvnicM s,

spisu pohleddvt

výrazů,ale také

tek',,aAžpoÍud

stulátechklasic

J. Jungmannvš
svůj, a jímaje s

objevují se tu r

tvářet normy pr.

nentůmtradicio

do l7. století.
O tom, jak 1

k romantičnos

Durdílca z jeho
vékrásy, jest tet

koli výlučnýmm

soubor objektiv
kterézakládajír

ko vodítekpro p

diu děl básnic|

naprosto ustano
ku v umění (l8

kým próvem sfut
Teprve fl X.

tiky u nás. Šald
šujejeho moder

,,... Budoucnos

. Citováno dle: Lam;
J Durdík,J.: Poetika

" Hostinský,o': o p<

sledovati u nás.
odpoutáváníaktuálnípřítomnostiod klasickýchvzorůmůžeme
Ještěv roce |827 publikovalv ČČuJosef Jungmann č|áneko klasičnostiv litera.
tuře vůbec,a zvláště české'
Výraz ,,klasický..nabyl u tohotoobrozencevýznamu
díIav svémzpůso.
,,vynikající..,
,,dokonalý..:,,Klasičnostndmznamenduměleckého
jeden
se materies formoupronikajía v
celeksvrchovanýsplývabu dokonalost,k,dež
jí. Mluvniclai sprdvnosta řečnickóozdoba nejsouk tomu dostatečny;
v klasickém
jasnost
spisupohledávó se netolil<o
mluvya spojeruis níčistota,vlastnosta určitost
výrazů,
krtisaa jednota,nebosouhlasndmíraa sličnostvšechčds.
ale takeul<ončend
jako umělecké
pojetíklasičnosti
tek,,,a
kvalityna poAŽ potudspočívá
Jungmannovo
stulátechklasicistníestetiky,odvozujícísvénormy z antickéhoideálu dokonalosti.
J. Jungmannvšakotvíraltentouzavřenýsystémzásahugénia,kteý ,,předbíhdvěk
svůj,a jímajesvésouvěkémocíneobyčejnou,
dtivtispolu budoucímuvěkuuikony,,.
objevujíse tu uŽ prvky moderního,autonomního
subjektu- génia,jenŽje s to vy.
tvářetnormypro budoucnost?
obrozencovostanoviskose b|íží
moderním
spíše
oponentům
právě
tradicionalistů;
ostatněvznik národníklasikyv EvropěkladeJungmann
do 17.století.
jako vzoru(i kdyžchápanátakéjako opozitum
o tom,jak představaklasičnosti
ještěvýrokyJosefia
přežívala
k romantičnosti)
hlubokodo minu|ého
století'svědčí
jest vůbecsouhrnvšechpožadavků
Durdílraz jeho Poetiky ( l 88l ): ,,Klasičnost
prajest tedyspolečným
vékruisy,
hrotem,k němužuměnyvšechndrodůtíhnou,.. ale ni.
jediné
koli výlučným
majetkem
dobynebojedinéhondroda,..5
Klasickése tujevíjako
jednota),
(vkusnost,
pravdivost,
souborobjektivních
vlastností
životnost'
dokonalost,
které
zak|ádají
rysy vzorovosti.Posudtedypřetrvávala
představa
klasickýchvzorůja.
ko vodítekpro přítomnost.
Dokonceještěu I G. Masarykav jeho pojednání
o stu.
diu děl básnických (1884)se objevilapředstavavelikánů,kteÍí,,,copoznali, to
naprostoustanovilipro všechnydoby,..A ještěotakar Hostinský v úvazeO pokro.
jaku v umění(l894) se ptal..,,..'kdo'.. stopypředchůdců
svýchnemá v uctivosti,
kýmpnivem scÍmmůže
doufati,žejeho stopubudouctítipokolenípříští?,"
TeprveF. X. Šaldaa někteříjehogenerační
vrstevníci
byli vlastněmoderními
kri.
tiky u nás. Ša|dova
známástudieo tzv. nesmrtelnostidÍlabásnického(1928)zavrjeho významu:
šujejeho modernípřístupk uměleckému
díluhistorickourelativizací
je, škr,,''' Budoucnostřtidívdv ,., díleněkdyvelmibarbarsky,kuchdje,přestavuje
l Citováno dle: Lampa i ve vichru hořící,Praha |973' s.
36.
5 Durdík,J,: Poetika' Praha l88l, s. 75.
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" Hostinský,o': o pokroku v umění,in: Studie a kritiky, Prúa |974, s. l63.
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td v něm, aby je zachovala životua působnosti, Úcta k mrtvétnumusívždyclqlustoupiti lósce k životu,..?Tady minulost není přijímána jako příkladná, podléhá kritické'
historické interpretaci. - ostatně F. X. Šaldauž v Bojích o zítřek ve stati Novó krui-

To se týká 1
UměIecké dílo

sa, její 7eneze a charakter dal zřetelně najevo svůj moderní přístup: ,,Nové umění
a nová krtisa jest ... vždyvóšnivě odfuina přítomnosti a víc:jest vlastně jedinou pří-

Jako takovéjeo

tomností'.. kdežtoprůměrnýčIověkživoří
stóle zminuléhoav minulém,.,. nažívti.'.
svůjživotpodle vnějšíchkritériípatněti a logiky a sestavuje ... podle cizích nesvých
vzorců ,,' jen ozvuky cizích dojmů ,,, nořivý duch jediný a sám žije intenzivně plný
a skutečnýživot,bez prostředníkůlogiky, paměti a abstrakce? Všechenvztah.,', který
mó nové urněník minulosti, jest jen ten: kritizuje ji, polemizuje s ní, interpretuje ji
a zruisilňuje ji po případě, každýmzpůsobempak ji překoruivó?,,8 linde hovořil F' X.
hotového.
Šaldadokonce o ,,nořivérnzapomíndní,,všehozískaného,
Vjeho výrocích se objevilo slovo, kteréje vlastně klíčovýmslovem tétokonferen.
ce, totižslovo interpretace(a reinterpretace).Umění výkladu, jako teoretická disciplína

v minulých vzo

ti, původnosti,a
reflexi (uměleck
řkuli hádankou

vstupujedo sfé

otázku smyr

za romantismu(
reflexe, jenž dílt

se v modernído

rozumitelným,r

lajinost subjek

se zrodilo rovněžz ducha moderny, ze sifuace, kdy modernísubjekt reflektuje sebe saobjekma ve svých výtvorech, neboli _jak by řekl F. Hegel - ve svém,,zvnějšnění..či

univerzálnícent

tivaci' Subjekt se objektivuje ve svémdíle;pokudjde o umění,to chápejako expresivní
seberealizaci či seberealizujici výraz (výraz své tvurčípotence, svých projektivních
možností).S modemou se ovšem rodí i věda o umění, kterou charaktenzova| jlŽ F.

doucí k pocitu z

bylo v důsledku

vod, pročmodeI
sebeurčení.

Umění bych

Hegel: ,,Uměníruis vyzývti k myšlenkovému
nazírdní(Betrachtung),a to nikoliv proto,
abychomje znovu vyvolalí (k životu,A. H'), nýbň abychom vědeclq poznali, co umění
je. V uměnovědězísluivduměnísvépravé osvědčení...,
(Něco podobnéhose objevípo-

tu k takovémus

zději v Ingardenověrozlišenípřístupupoznávacíhoa prožívajícího.)

né, vzniká potřt

Tento racionalistický, vědecký přístup se ovšem ukáza| být pro umění spíšeumrtvujícím,protožeprávě nesloužl|,,opětnémuvyvoldní umění (k životu),,, nýbržk jeho

Současnáherme

Protože však se

váním horizontů

analýzejako určitéhoobjektu poznáni. Reflexe umění však souvisela téžsjinou vlastností, která vyvstala s konstitucí moderního vědomí - a to je, jak ukazuje Werner

přítomnostod n

Hofmann v úvodu ke knize ZáHady moderního umění (1966)'0' spornost či po.
chybnost moderního světa založenéhognoseologicky na svobodnésubjektivitě (lidské, historicky relativní), a postrádajícího tedy oporu v ontologických jistotách

Hermeneutika h

přítomnosti roz

népředsudečno

|eŽicich mimo historický subjekt (v trvalých Vzorech či principech, kteréjsou abso-

Tu se dostáv
ké dílo? rean (:

lutní,věčné).

přístupk dílům

'Šďda F. X,: o takzvanénesmrtelnosti
dílabrásnického,
Praha 1928,s. 33.
, ŠaldaF' X.: Boje o zítřek,Praha1915,s. |2|_|23,
' Hofmarrn,W.: GrÚndlagender modemenKunst,Frankfurt/M.'s. 4l.
'oTamtéž.
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tu minulosti zna

na otózlq našía
rrGadamer.H. G.: \

To se týká předevšímumění,kterétuto dějinnourelativitu subjektuvyjadřuje'
subjektutvořícíhobez opory
Uměleckédílo jako realizovanýprojekt přítomného
jedinečné'
v minulýchvzorech(respektivev polemices nimi),je neopakovatelné,
jež
Jakotakovéjeovšemvystavenokritickéreflexi, si kladeotázkujehojedinečnosjeho uměleckouhodnotu.Pro tutokritickou
a tedy novostizakládající
ti, původnosti,
je
reflexi (uměleckákritika rovněžvýtvoremmoderníhovědomí)je dílootázkou,neřkuli hádankou'Základníotázkou,kterouklade,je otázkajeho smyslu'Tímovšem
jako uměleckýznak).
kulturníkomunikace(a může
vstupujedo sÍéry
být pojímáno
se
vlastněznovuzrodila
smyslu
či
významu
klade
hermeneutika,
která
otáZku
si
(Schleiermacher).
Mezi pozorovatele,
vykladače
a dílose umístilfiltr
za romantismu
Tatobezprostřednost
dílo,,očišťoval..
odjehosmyslové
bezprostřednosti.
reflexe'jenž
a novostise stalonesdoběstaladěsivou'neboť
dílove svéjedinečnosti
se v moderní
rozumitelným,
nepochopitelným,
zkrátka,,odcizeným..
' Zdrojemtohotoodcizeníbyprincipempředstavujícím
lajinostsubjektupostrádajícíhojednotu
danouabsolutním
(totocentrum
centrumjako základvšeobecné
všechsubjektů
univerzální
totožnosti
v časeve.
historické
relativizace
zrušeno,
došlok decentraci
subjektů
bylo v důsledku
je totodůmyslitelů
doucík pocituztrátytotožnosti).
PodleJ. Habermasea dalších
přítomnosti,
potřebu
proč
legitimace,
svého
vď'
modernísvět,svět
má neustálou
své
sebeurčení.
specifickoucesUměníbychomz tohotohlediskamohli chápatjako autonornní'
sebeurčení
tu k takovému
subjektupodnikanouvždyznovana vlastníriziko tvůrce.
Protože
všakse dílosvýmodcizením,
novostístáváprojinénepřístupozvláštněním,
je.
je v jeho autonomní
né,vzniká potřebareflektovat
zvláštnosti,
tj. interpretovat
(H. G. Gadamerl')hovořío interpretaci
hermeneutika
Současná
děl (minulosti)splýpřekonathistoricistní
vánímhorizontů,
tj. cestouumožňující
relativismusoddělující
přítomnost
od minulostibariérou
zpředmětnění,
kterémuvždyuniká smysl minulé
přítomnostirozp|ývajici se v historickédistanci, jež je zdrojem neporozumění.
Hermeneutika
hledámost,jenžby překlenultutodistanciuvědoměním
si svépřítomnépředsudečnosti
a otázkoupo minulépřítomnosti.
jejžjsme vymezili v úvodu.Je dnesmoŽné
Tu se dostávámek problému,
klasickédíIo?rean Grondin v knize Úvod do hermeneutiky charakterizujeGadamerův
přístupk dílůmminulostijako jeho aplikacina přítomnost
inte{preta:
tex.
,,Rozumět
tu minulostizramendpřesadit ho do našísituace,slyšetv něm výmluvnouodpověd'
na otázlq našídoby .., Něčemurozumětznačímítněco na sebesamg užitého
tak,že
" Gadamer,H. G.: Wahrbeitund Methode,Tiibingen1965,s. 4l

natožpak seberozumě.
v tom odhalírneodpověd,na našeotdzlcy,.. Každérozumění,
kudy se rozuměníbu.
ní,je motivováno,znepokojovánoottizkami,ježpředem'určují,
jen
de ubírat,Textzačnepromlouvat díkyotdzkdm,kteréna něj dneszaměřujeme.,.'2
V tomtosmyslu,jak ukazujeJ. Grondin,se pojetímřečijako procesurozuměnísblichovánívidí
žujes hermeneutikoui J, Habermas,jenžve svéteorii komunikativního
jak překonataporiemoderny.
možnost,
V tomto ohledu se H. G. Gadameraj. Habermasspojili v opozici proti dekonpostmodernismu.
J. Habermascharakterizujepoststruktivismua neohistoricistnímu
principiálníhovýkladu
moderníhledisko jako překonánívšechforem jednotícího,
polycentrického
světa.Jinými
anarchistické
rysy
světa;podle něhonesepostmoderna
(světje podle post.
slovy to znamenápopřeníuniverzalitya totality,jejich vyloučení
jakékoli,
i strukturalistické,
modernytotálněpartikulární)'S tímpak souvisíodpork
organichlediskoprojevujepopíráním
V oblastiuměníse postmoderní
systémovosti.
jeho
a vnitřnírozpornosti.
kécelistvostidíla (textu),zdůrazněním fragmentarizace
Podle R. Grimmingera|3modernamodernizujesebesamu,cožvedek jejímustrnutí
jenžpředpokládá,
respektive
kladejako normuuměklasicismu,
v jakémsimoderním
(tedy
nesrozumitelnost,
o nížmluvil W. Hofleckémodernostiztíženou
čitelnost
- srov.Adorno).
pokládáza banalitu,literárnířemeslo(banausiku
mann)a všečtivé
je
tím,Že
Postmoderna podleR. Grimmingerareakcína tentomoderní,,klasicismus.,
pro tělesnéa překonávámodernistický
despektvůčipopkultuře.
oživujevnímavost
bezstarosti polemickývztahk minulostia dospívák zámérné
Zároveňs tímopouští
nosti při zacházenis kulturnímdědictvím.Tak dospívák hravémunakládánís uměleckými prostředky(díly' texty) minulosti.Popírá závaznostřádu, neuznáváči
ignoruje záměr autora. Rozčleňujeskutečnostdo střípkůa vytváří v duchu
z nichžskutečnost
nazirá.S tímsouvisíi pro.
Nietzscheověkaleidoskopperspektiv,
(děl)
která znarnená
měnlivostinterpretací
textů
vstupujících
do různýchkontextů,
jeŽ rozpou(k tomupřispívái teorieintertextuality,
vlastněpopřeníjejich totožnosti
Nenípak divu,žepostmoderní
teoretikové
a mysliteštídílodo tkáněaluzía citátů).
přístupk dílu vylučujeadekvátnost
lé dospívajík názoru, že dekonstruktivní
v různýchkon.
interpretace.
Neexistuje-liidentitadíla,nýbržpouzejehorůznáčtení
Existujívlastnějendesintertextech,pak nelzeuvažovat
ani o platnostiinterpre[ace.
je vlastnědesinterpretace,
jíž|zepřičíst
pretacea porozumění
minimumomylů.
jakékoli
přináší
Takovépojetí
de f.actokonec
identifikacesmyslučivýznamudí-

Ia a otvírá cestt

|.Grondin,J.: Úvod do hermenautiky,
Prahal997,s. l47.
'' Grimminger,R.: LiterarischeModerne.EuropiiischeLiteraturim 19.und 20. Jhdt.,Hamburg1995.

s. 125-132.
l'Petrů'E.: c. d..s
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lu zbavenémur

mění, neboťtír

intenzifikace rn
i sebeurčenípř

Dokážeme.

k přítomnosti r

riéra,kterou m
nulostí jako pi

pouze pohrává,

tomnosti, která

moderna do po

P. Ricoeur poj
oddělující nás

on) smyslu...P

nýbrž vždypřet

o aktuální
pochopenía k

lézt v rozdí|ný

smyslu. Na tr

Yzdálené h|as
nosti díla v jeh

níhojádra: ,,V"

většípočet ina

znamů ve vědo
nípole (zejmé

tak interpretač
sLožkurelativn

Pešatovate

huje sféruarteÍ

navzdory modt

'' Ricoeur,P: Tem
|j Petrů,
E.: Vzdále
'oPešat'Z.: Iden

libovůli.To znemožňujenejen aktuálníporozuměnídíla a otvírácestu ke čtenářské
lu zbavenómu všechřečovýchfunkcí kromě poetické'nýbrŽ i dorozuměnío porozumění,neboťtím se rušímožnostkomunikace vůbec.Postmodernase tak jeví jako
intenzifikacemodernismu.Přece však existuje možnostidentifikacejak smyslu, tak
přítomnosti.
i sebeurčení
Dokážeme-li pochopit v hermeneutickémtázáni smysl svépřítomnosti ve vztahu
k přítomnostiminulé (ke zpřítomněnéminulosti, která nás oslovuje),rušíse ona bariéra,kterou moderna vytvořila mezi seboujako aktua|itouvždyjinou a novou a minulostíjako překonanou antikvitou (postmodernasi s touto antikvární minulostí
pouze pohrává, aniŽby byla s to jí porozumět)'Pochopeníminulostijako minulépřítomnosti,která nám můžepomoci hledat odpovědi po aktuálnímsmyslu, odsunula
modernado pozadív honbě za novostí.Ztrati|atak z obzoru pozitivnísmysl tradice.
P. Ritoeur pojem tradice rehabilitoval slovy: ,,Tradice znamenti, že časovýinterval
oddělujícíruÍsod minulosti není mrtvý interval, nýbrž tvořivépřendšení(transmission) smyslu... Pojem tradice znamená, ženikdy nejsme v pozici absolutních novátorů,
nýbržvždypředevšímv relativní situaci dědiců,,,,o
o aktuálnímsmyslu se lze dohadovatv diskusi, která buď směřuje k vzájemnému
pochopenía k možnémusjednocenístanovisek interpretůnebo aspoň umožňujenaléztv rozdílnýchpřístupechstyčnébody, v nichž se profiluje intersubjektivníjádro
smyslu. Na takovou moŽnost poukáza| E. Petrů v úvodníkapitole své knihy
Vzdálené hlasy'. 1996).odvolává se na Pešatovutezi o artefaktujako garantutotožnosti díla v jeho historicképroměnlivosti(srov.lu)a formuluje svépojetíinterpretač.
níhojádra: ,,V jediném interpretačnímprostoru můžeexistovat (a pravidelně existuje)
většípočet interpretačníchpolí, založenýchna čdstečné
identifikaci arukových výA. H'). Tato interpretačznamůve vědomíautora a vnímatele(respektivevnímatelů,
nípole (zejménapokud se realizují v synchronnírovině) se zčdstiprolínají,a vymezují
tak interpretačníjddro, které vypovídá o tom, co můžemepovažovat za konstantní
složku relativně variabilního výkladu díla',,,,.
Pešatovateze však neřešíotázku možnéinterpretační
konstantydíla, která přesa.
hujesféruarteÍ.aktu.
Tato konstantanenípodle méhonázoru myslitelná,anižbychom _
navzdory modernistickémuvzývánídiskontinuity a postmodernímnázorůmo ,'smrti
'. Ricoeur,P: Tenrpset récilIIl, Parisl985' s' 399-400.
l! Petrů,
E.: Vzdálenéhlasy,olomouc |996'
loPešat,Z.: Identitaliterárníhodíla v jeho prorněnlivosti,
in: Wiener slawistischer
Almanach l98l,
s. 125-132.
|'Petrů.
E.: c. d..s. 17.
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člověka.._ vza1i do úvahyantropologickérysy uměleckéhosubjektu, jenž představuje sjednocujícíúběžník
v různýchvrstváchjeho umělecky znakovévýstavby.Není to
pouze arteťakt,jenž zaručujetotoŽnostdíla v rozmanitostijeho konketizací, nýbrž
i transhistorickáspolečnostproblémůa otázekexistenceč|ověka,smyslu děnía řádu
bytí' o něž mu jde'Tázání po nich a odpovědi na ně, jež historicky různě tematizuje
jmenovatele- záhadu, respektivespíšeneurčitost
ve svých dílech, mají společného
lidské existence otevřenédo budoucnosti, která si Žádá stále novépokusy o sebeurčení' (Ztrátu mytických jistot moderní doba kompenzuje vznikem ideologií.)
Přítomnostzbavenájistot a zárukjednoty, celistvostia totožnostivyžaduje,jak to formuloval J' Habermas,stále obnovovanoulegitimaci,k nížpodnětymůženalézatv mi.
nulosti ref]ektovanéjako minulá přítomnost.Hermeneutickétázáni po živétradici

n*/,

^t{/á,,
ndud

tedy neníhledáním vzorů pro přítomnost, nýbržna|ézánímanalogií, kterémohou při.
spět k pochopeníaktuálníchpotřeb a možnostídneška.

ačnue

Chceme-li se tedy na závěr vrátit k otázce po|oŽenév úvodu (můžednes být dílo
klasické?),odpověď bude znít následovně:dílo dnes nemůžebýt považovánoza kla-

nosti š

sickéve smyslu formálníhoVzoru' normy dokonalosti;k|asičnostlze dnes chápat spíše jako typologickou příznačnostpro určitý historický způsob tvorby (v polaritě
afirmativní - provokativní) nebo pro určitý směr (klasická díla romantismu: Máj

postavenívyzt

i Kytice). Klasičnost můžemevidět takéjako vlastnost hodnotovénepopiratelnosti
vybavujícídílo schopnostíodolávat ideologickým desinterpretacím
při zachováni va-

stupu časuse l

riability konkretizací(srov. spor V. Černéhoo P. Verlaina s komunisty'8).Klasičnost
takto pojatá neznamenánormativnízátěžkulturníhovědomí,nýbržpovědomíkulturníhodědictví,jeho úctyhodnosti'pamětihodnostia pozoruhodnosti(nedostatektako-

adorací,,mlad
možná jen o

véhopovědomí se projevuje vandalstvímpočínajesprejery ničícímikulturní památky

mystifikovat n

a omezenými ideology konče).Společnost,která neuznává klasiky,je společnostíbez
tradic, avšak zároveřt i bez budoucnosti.

sebou samým
dšen- natolik

vadeln

divadel ma|ýc

vlastní prones

poznamenané

Somra dostatr

ce. Razanci Ju

letech postupn

tehdy Semafor
nejenjemu, alt

Zaujal tedy po

současnýchho

konfrontujes c
.'Čemý V.: Brísníkovatmitá cesta
do socialistickéspolečnosti,Kritický měsíčník1945, č. l0/l 1,
s.233-240.

|

,,Z|atá šedesáÍá
1 6 . - 1 8 . 6 .1 9 9 9 (.

krn/ fanorinl

l/o,zot I !o|,ě,

nárzat I ^olim
ačnuexemplem: když se na nedávnou konferenci o literatuře,ku|trrřea společnosti šedesáýchletl přihlásil'Vladimtr Jusl s referátem,dalo se očekávat,žeo divadelnía kulturní legendějménemSemafor promluví tak' jak to odpovídájeho
postavenívyznavačea obhájce poetiky revuálnía kabaretnílinie divadelnítvorby a tzv.
divadel malých forem.Vladimír Just všakvětšinupřítomnýchpřekvapil a s razancíjemu
vlastnípronesl příkrý odsudek počátkůSemaÍbrua zejménahry Člověk z ptldy. Z odstupučasuse mu totižtyto počátky(aždo Jonašea tinglu tanglu) nečekanězjevily ja.ko
poznamenané
komunistickouideologií,prostoupené
didaktičností
a tehdejšídobovou
*
adorací,,mladých...Nalezl v nich takévýsměch avantgardě třebažepřipustil' že šlo
možná jen o Suchého lest, jak prostřednictvím,,zavrženíhodné..
postavy spisovatele
jeviště
poetistickouhravost.Z příkosti Justových slov, z jeho snahy deSomra dostatna
mystiÍjkovatneprávem zbožštělé,
bylo přitom zřetelné,Žejde vlastně o kritikův střet se
sebou samým, o jeho utkánís ,,blahovým..mladíčkem,ktenýby| kdysi Semaforem nadšen- natolik nadšen,žese Semafor stal součastíjehorodokmenujako teatrologai herce. Razanci Justova odsudku zjevně znásobily rozpaky z návratu k sobě samému.Po
letech postupně blednoucích,pietníchvzpomínek na osobnídivácký zážttek,na to, co
tehdy SemaÍbrznamenal' se V' Just vrátil k původnímtextůma byl šokovántím,jak se
nejenjemu, ale celéjeho generaci vůbecněkdy mohlo líbit něco tak poplatnéhorežimu'
Zaujal tedy pozici ,,zmoudřelého..kritika, který si je jistý svou neomylnostía pravostí
současnýchhodnotových kitérií a chce provokativně rozbítmýtus Semaforu tím, Že jej
konfrontujes dnešnímihodnotovými měřítky.
'

',Zlata šedesátá...Česká literatura' kultura a společnost v |etech taní, kolotání a ... zklamríní. Praha
l 6 . - l 8 . 6 . l 9 9 9 . U s p o ř á d a lÚ Č L A V Č R .
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Podobný šok a podobné rozpaky proživá asi každý,kdo se dnes vrací k českéliteratuře, kultuře a společnostiobdobí ,,budování..socialismu a dnešnímaočima pro.
věřuje trvalost hodnot, pseudohodnot a pahodnot, kterétehdy vznikaly. Společným
jmenovatelem těchto rozpakůje pocit, že se vracíme do doby abnormólní, doby plné
absurdity, která je těžko pochopitelná a vyloŽitelná, neboťvyrustá z ťrlozoÍického,
ekonomického a lidského omylu, z téžkopochopitelnéchyby. Představa, že|ze vy.

číhoviny, neboť

ko problém můj

za diskvalifikují
ležitó,jakou mo
naopak v jeho rá

covat a snažitse

konstruovat ideální společnost,v niŽ zájmy jednotlivců splynou se zájmy kolektivu,
vize,Že k tétospolečnostilze dospět Zestátněnímvýrobních prostředků,a přesvědče-

ní zkoumání m

ní,ževelký účelsvětívšechnyprostředky a žeblaho komunismuje nutno lidstvu posystémua v jeho
skytnouti proti jeho vůli,daly vzniknout totalitnímuspolečenskému
rámci takéspeciťrckému
typu kulturníhodiskurzu, v němžplatila jiná' zvláštnílogi-

tých myšlenek,

ka a kauzalita hodnot a lidéhovořili podivnýmjazykem, v němžslova sice zněla stejně, ale měla jiný význam, jiný hodnotovýrozměr a jinak se vzájemně váza|a.

Signifikantním,
kého rozměru v

V nejvyhran,
hož cílemje dol

nímu diskurzu, t

Příkladůje mnoho, za všechnyjeden ekologický. Ekologa; ale jistě i ekonoma,
uvažujícího
o příčináchextenzivníhozbytněnínašehohospodářství,jistě potěšívěta

v zásadě považu

pocházejícíz jednévarianty Bublikova a Fialova dramatu Velká tavba: ,,Stavte, sou.
druzi, novépece, těch se naši nepřátelé nejvíc bojí. Stavte novépece, a postavte jich

zda určitáslova

tolik, aby přes ně neviděli kousek modréoblohy.,,2
Způsobů,jak na tuto abnormalitu reagovat,je několik. Poměrně lehce ze svých
rozpaků vyvázne ten, kdo - obdobně jako Vladimír Just - zvolí gesto kitika akaza.
tele a ponechá stranou dobový rozměr slov a vývojovou hodnotu činůa svůjsoud nad
Přirozenou tenhistorickými a kulturnímijevy přímočařeopře o jejich dnešní,,čtení...
denci zaujímattakovétostanoviskomívajínepamětníci,tedy ti, kterým chybí osobní
zkušenosts komunistickým new speakema se sociálnísituací,v nížnašespolečnost
desítky let žila. Zákonitě takovýto postoj Zaujímajítakémnozi z těch, kteří se již teh-

nebo především

her a strategií,a
nosti,jako je sm

S typickým 1
se v dotaznícíc

,,absolvoval dok
klad ,,Rozbor a I
z hlediska marx,

Teprve analýzou

tečně,,kritikuBr

dy z vlastníhorozhodnutísnažilidiktátu sociálnísituacea new speaku vymknout, ne.

ru kritického od

bo bylí osudem zaÍtnanido situace,kdyjim nezbývalonicjiného, nežse postavitdo

Z pohledu kritik

opozice. A konečněs oblibou takovýto postoj kazatele zaujímajíi ti, kteří byli sou-

podaří realizova|

částísystémua pravidla diskurzu perfektněovládali.

absurdníhosysté

Gesto kritika a kazatele dává možnostpřímočařese distancovat,dát najevo svou

vala naprostá věl

názorovou i morální převahu, nadhled toho' kdo zná konce komunistických snůa zločinů,tedy ví,jak se tehdy lidé měli chovat,co měli dělat, říkat a psát. Zbavuje mluv-

rální posluhcván

, V tiskem vydanémtextu hry tato věta chybí,snad se již tehdy zdála nevhodná,nebopříIišexplicitní.
Dochovala se pouze v předmluvě S' Papeže'kde je vyzdviženajako samo její pose|ství.Papež'S.:
Úvodem,in Bublík,L. - Fiala' M': Velká tavba,Praha1949.

. Titkovýtokitický n
v jeho autorskéměí
. Titu| doktorsképrál
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méněospravedln

číhoviny, neboťmu nabizi přiležitost Zapomenout na vlastní minulost, nevidět ji jako problémmůjči náš'ale jako problém'jejich... Umožňujeglobalizovat,považovat
za diskvalifikujícívšechnyformy spoluúčasti
na totalitnímsystémua nenípřitom důjakou
jeho
jej
pomáhaly utvářet a upevňovat,nebo
ležité,
rámci měly, zda
modalitu v
naopakv jeho rámci působilydestrukčně.Mluvčíse oprošťuje
od povinnosti diferenjevů
covat a snažitse pochopit a vyložit kauzalitu
a činů,předmětemjeho zájmu není zkoumání místa a funkce jednot|ivých prvků uvnitř analyzovanéhosystému.
Signiťrkantním,
diskvalifikujícímse stává samotná spoluúčast,
přítomnost'užitíurči.
tých myšIenek,slov, vět, jmen' bez ohledu na to, S jakým cílem byly pronášenya jakéhorozměru v dobovém kontextu nabývaly.
V nejvyhraněnějšíchprojevech tento postoj získává podobu průkazníhořízeni,jehožcílemje doložitSamotnoupříslušnosturčitéhojevu(člověka,díla,činu)k totalitnímu diskurzu, tedy kdo všechnoa kdo takése na tom podílel.rZa morálni se přitom
v zásadě považujepouze pozice mimo diskurz, to ostatnístojíza pozornostvýhradně
jako usvědčující
nebo především
materiál"Z tohoto zornéhoúhluje tudížtakéjedno,
zda určitáslova čičinybyly výrazemjedincovapřesvědčení,
nebo součástí
dobových
her a strategii,aztráci se rovněžcit pro tak běŽnou součástživotav totalitníspolečnosti,jako je smysl pro druhý rozměr slov,jinotaje a ezopskýjazyk.
S typickým příklademtěchto her jsme se Setkávalipři psaníSlovníku,kdyžjsme
se v dotaznícíchspisovatelůa případněi v jiných zdrojích na|éza|iinformace typu:
,,absolvoval doktorskou prací o Bergsonovi,,, zatimco přesný titul práce zněl napřík|ad ,,Rozbor a kritika Bergsonovy ideje vývoje a jejích důsledkůpro mravní výchovu
z hlediska marxistickédialektiky,". Sémantickáodlišnostobou formulacíje zjevná.
Teprveanalýzou textu by všakbylo moŽnédojítk názoru, zda danýautor napsal skutečně,,kitiku Bergsona..nebo ,,práci o Bergsonovi..,tedy zda volba titulu, ale i žánru kitického odsudku, nebyla jen jedinou možností,jak psát o tabuizovanémjevu.
Z pohledu kritika-kazateleje však takovétojednání, kdy jedinec v naději, že se mu
podařírealizovat alespoň částsvých záměrůa ideálů,přistoupína absurdnípravidla
absurdníhosystému,tedy jednání,kteréještěpřed deseti lety každodenněpraktikovaia naprostávětšinaz nás, velmi málo přijatelné,neboťšlo de f.actoo vědomé,amo.
rální posluhováníněčemu,čemučlověk nevěři|. Tedy o činnostmorálně snad ještě
méněospravedlnitelnounežčinykonanéve svatékomunistickévíře.
.Takovýtokitický rozměrmajímnohdy- jinak materiálově
velmicenné* studieMichala Bauera,např.
v jehoautorskérn
čísle
Tvaru l998' č.l4.
. Tituldoktorské
práce,kteroul949 obhájilLadislavFuks.
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Protoževšak nenímnoho lidí, kteří by hru na socialismus nehráli a kteří by skutečněa za všech okolnostístáli mimo, hodnotová šká|a,jejiž dva mezní póly tvoří

let budováníso

dobro a zlo, tedy příslušnostk režimua opozice vůčiněmu, umožňujekitiku-kaza.
teli volně a individuálně a mnohdy i účelověnastavovatrůznouhladinu kritičnosti

vaŽovalasamal

a tedy i různéhodnocení.Exemplum z dnešníte|evizni,rozhlasovéi novinovépublicistiky, ve kterése interpretaceminulosti stala součástíhodnoceníboje o senátorské
Keslo. Parafrázuji: HerečkaJiřina Jiráskovd za komunisrnu trpěIa, protožez politicbých důvodůnesměIahrát vefiImu _ Jiřina Jiráskovd za normalizace nestrddala, hrd-

la ve více neždvandcti filmech - Jiřina Jiráskovd nestněIa hrát od roku I970 devět
let, ,,což byla dozajista pro tuto velkou herečku,navíc v nejlepšímvěku, pohroma.
ovšem po podpisu Antichany se barrandovské ledy přece jenom prolomily a Jiřina

válečnýchdese

respektivepokr

vývojovécesty

tuře, která dost

čenskéhoromá

letech, kdy se s

sebe vzali roli t
Zovat cestu ypň

socialistická litt

Jiruiskovd se vruitila na pldtna rolí ženypolykající meče/.../ v ,Iyricképoemě, oty
Kovala ]ulek o dětsní Jutia Fučíka,,s,,,Chtět bych připomeniout,žeto byl režim,kte-

něžpro všechn

ý ona sama jako členkakomunistickéstrany aktivně spoluvytvtÍřela,..o
Těžšísituaci nežkritik-kazate|má ten historik či v našempřípaděliterárníhistojako nástroj, nýbrž
rik, který si je vědom, žejeho povinnostíje minulost nepoužívat

(přehledy Pertn

ji poznávat a interpretovat.Literární historik musí analyzovatdobový diskurz, rozli.
šovatmezi jeho účastníky,
zvažovaÍ,
kdo jak jaká slova myslel, co jimi chtěl říci a docílit, co v těchto slovech bylo pouze taktika, co Se v dané chvíli vnímalo jako

příklad paměti

oÍiciální pa

,,boje spisovate
šel pokrok cestc
i formálních vj
směřování vpře

nepříznakové
a co naopak mělo plnou váhu.Z pohledu kritika-kazatelese můžezdát,

vstoupil do liter

že takovýto přístupk minulosti relativizuje a smývá vinu, neboťvysvětluje a omlou-

turnípolitiky a i

vá zavrŽeníhodnó.Jsem však přesvědčen,Že adekvátně se s minulostí nevyrovnáme

zi ideá|y a real

vnějšímgestem,odsudkem těch druhých,hloupých a zločinných,nýbržpouze tehdy,
pokud ji pochopímejako minulost vlastní(v osobními nadosobnímsmyslu slova),

o rodnéstraněi

zervativnímu..l

pokud dokážemenalézta vyloŽit logiku dějů,pokud se pokusímepojmenovatskryté

ajejí ideály ner

vazby mezi příčinamia důsledky'Na rozdíl od kritiků tudížliterární historik nemůže
měřit pouze dnešnímikdtérii, ale musí předmět svéhopoznávání vsazovat do kon-

do exilu, disent
vítězná,neboťjJ

textu dobových rnechanismů,norem a hodnotových kritérií.Teprve najejich pozadi

sama' v němžst

totižmůže,,přečíst..
skutečnývýznamjednotlivých osob, děl, činůa slov.

oítciálníi neofi

Konstatování,že|iterárni historie má vedle funkce recepčně-aktualizační,
d. ved-

neboťto oťrciá

le aktualizace děl a činů,kterélze v danéchvíli považovatza ve|ké,i povinnost rekonstruovat kauzalitu dějinnéhovývoje, je samozřejmě banální.Ve vztahu k literatuře

které bylo na
(Škvoreckého
Z

5Jednotlivé
větyjsou parafrázemivýroků,kterébyly vyslovenyv rámci vo|ebníagitaceoDS a v takév re.
akci na ní.Autoremcitátuje Rejžek,J.: Z RejžkovaZípisníčku,
Metro 2' 8. 1999's. 6.
svíčkunežproklínattemnotu,interview,Metro l8. 8
" ProtikandidátFišer'V.: Lépezapálit sebemenší
1999.

' Pilař, J.: Sluneční
]
'Petrmichl, J.: Patn
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válečnéčeskéliter

let budovánísocialismu všakpřinášířadu otázek.Tou prvníje otázka,zda vůbecv po.
válečnýchdesetiletíchmůžemehovořit o vývoji a o procesu.Marxistická teorie považovalasama sebe i komunistickouspolečnost,
kteroupostulovala,za vrchol vývoje,
respektivepokroku. Konstrukt,,světlýchzítřků..přitomvytvářel oficiální paradigma
vývojovécesty,po nížje nutnojít, a toto paradigmapronikalo i do myš|enío literatuře, která dostávala od politrukůjasnécíle a úkoly,viz např. vysněný ideál spolerománu. Toto paradigma se promítalo- zejménaz počátku,v padesátých
čenského
letech,kdy se systémutvářel' rovněždo slovníkua stylu |iterárníchkritiků' kteří na
sebevzali roli učitelů'jejichž
povinnostíjeliteratuřeijednotlivým spisovatelůmukaZovatcestu vpřed,Teze o neustálémpokroku, o cestě zakýŽenou dokonalostí,po níž
socialistickáliteraturapřes dílčípochybeníazrady stále kráčí,všakbyla závaznárovněžpro všechnynávraty zpét,al'uŽ šlo o například o vzpomínky zaangažovaných(například paměti Jana Pilaře'), nebo o různéliterárněhistoricképráce a příručky
(přehledyPertmichlovy či RzounkovyE).
oÍjciálníparadigma cesty vpřed však indukovalo i svůjprotipól, totiŽ paradigma
se schématy,dogmaty a cenzurou.Z pohledu tohoto paradigmatu
,,bojespisovatelů..
šelpokok cestouuvědomovánísi složitostivěcí,osobníodvahy' vzdoru, tematických
i formálníchvýbojůpostupně rozbíjejících
příliš úzkénormy. Typickým nositelem
směřovtÍní
vpřed tu byl spisovatel(spisovatelka),který po válce či na počátku50. iet
vstoupildo literaturyjako bojovníkoddanýkomunistickéstraně,spolutvůrcejejí kulturnípolitiky a ideologie.V následnýchdesetiletíchpak prošeldez1|uziZ rozporu me.
zi ideály a realitou a přes snahu o revizi výchozích axiomů dospěl až k pochybám
o rodnéstraně a jejích cílech. Svou bojovnost tak obrátil nejprve vůčijejímu ',kon.
zervativnímu..kříd|u a poté,co se ukázala komunistická strana nereformovatelnou
a její ideály nerealizovatelné'i vůčicelémusystému,cožjej za normalizacepřivedlo
do exilu, disentu,případnědo šedézóny. Přes všechnyomyly byla tudíži jeho cesta
vitězná,neboťji určovalneustálý vývoj, dynamika, pokrok, proces překonávánísebe
sama,v němŽ staréchyby byly smývány novějšímičinya postoji.obě paradigmataoťrciální
i neoficiální_ se přitom v různýchdobách různěprostupovalaa doplňovala,
neboťto oficiální bylo schopno pojmout vše shora povolené.Jen tak mohlo být dílo,
které bylo na sklonku 50. let politicky odsouzeno jako odbojné a škodlivé
(Škvoreckého
Zbabělci)' po několika letech prezentovánojako jeden z úspěchůsoci.
'Pilď' J.: Slunečníhodiny,
Praha l989.
8 Petrmichl,J.: Patnáct let českéliteratury l945_1960,
Praha 1961' rozšíí.1962;Rzounek, V: Nástin poválečné
českéliteratury(l945.l980)' Praha l98.1.
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alistické kultury, aby pak v letech sedmdesátých bylo opět zce|azatraceno a odsou.
Zeno ,,k zapomenutí..,a tím paradoxně glorifikováno'

vozuje hodnotu
losti jako přímo

V devadesátých letech se obě vývojová paradigrnatarozloži|a'Uvedu dalšíexem.
plum. Když se na sklonku 80. |et Jaromír Slomek jako pracovník Ústavu pro českou

klad k tomu, Že
_ vŽďyt tehdy pi

a světovou literaturu chystal napsat práci o Květnu, zjevně jej na tomto tématulákala
řadajmen tabuizovaných spisovatelůa kritiků,jakož i opozičnípostavenítohoto časo-

E. Bondy...

pisu uvnitř českéholiterárního životalet padesátých,kterébylo StYrzenorovněžjeho
zrušením.Tento zájem jej takév roce l 991 přivedl k přípravěmateriálůo Květnu v ča-

Znovu se tal

hovat, diferencc

stenci jisté logill

sopiseIniciályg'V roce 1994 si všakJ. SlomekjiŽ položiljasnouřečnickouotázku ,,Co
zby|o z Května?..a ihned si na ni takéstručněodpověděl:Nic! * Cituji: ,,'..troufdmsi

který takový př:

tvrdit, bude Květen zajímavý pouze pro (literdrní) historilq, a to jako časopis, který
publikoval ranétexty budoucíhoprelidenta republíky..'0.Jakkolivjsem přesvědčen,že

bového diskurz

Květen bude pro literární historiky zajímavývždy nejen tím,Že tam publikoval Václav
Havel, ale i jako jedna z pozoruhodných etap návratu od absurdity k normalitě,

diktátu revoluč

Slomkův kazatelský postoj ukazuje obecnějšíposun hodnotových kritérií.

,,TenoremSl
zí a že za těmitt

Pád komunistickéutopie definitivně potvrdil, ževitěznd cestu vpřed byla cestou do
slepéuličky,Posiava odbojnéhostraníkabyla nově konfrontována s Životem a tvorbou
těch' kteří svodůmkomunismu nikdy nepodlehli. Proces jeho osvobozování se z pout
dogmatu tak pro mnohéztratil svou vývojovou dynamiku, zúŽil se pouze na počátek
a konec, jednotlivé etapy tóto proměny ztratily svou přitažlivost.Samo paradigma odboje proti režimuovšem nabylo na význatnu. Literární scénuovládl zájem o disent,
o tvorbuexilových a nonkonformníchspisovatelů,
o nekomunistickouopozici vůčire.
žimu a jeho literatuře (tak, jak ji představoval například časopisTvář) a v neposlední
řadě takézájem o katolickou linii |iteratury.Uvolnila-li se možnosto toto paradigma
opřít|iterálrněhistoricképráce, bylo to dáno i skutečností,
ženaprostá většinaděl, která jsou dnes vnímánajako kvalitní,vznikala v opozici. Pročtedy psát o malých spiso-

cesů proniknout

poválečnékultu

Skály',. Cituji.Á

čensluiskutečn

akcentoval výra
boje, jimiž saml

bdsnické sbírlq
"formalisticbj,ct

Nahlíženod

klad recenze, kt

liv poslednínále

ba slov a způso

schopnost vním

vatelícha o ,,dílech..,která byla špatnáuž v okamžiku svéhovzniku? Proč se zabývat
pinoženímťunkcionářůprapodivných spisovatelských organizací?

podle citovanéi

Tato perspektiva se ukázala užitečnázejménapři psaníškolníchpříruček,v nichž
důrazna hodnoty mávždy důležitoufunkcí''.Její úskalíje ovšemv tom, žeopět od-

ďy ,,uvnitř intel
mezivrilečnouut

výkladu českék

chisticko-proletc
, Iniciályl99l' č.l4-l5.
'oČasopisKvěten a jeho doba. Sbomík materiálůz literrírněvědné
konference36. Bezručovyopavy
(15._l6. 9, 1993),Ústav pro českouliteraturu,Slezská univerzita,Praha- opava 1994,s. 68-70, citát
s. 70.
tlDoklademtohojezajímaváškolnípříručkaJiřího
Holého:
Holý J.:Českáliteraturaod
roku l945 do sou.
časnosti,
Praha 1996'

2ó

První, de facto p

,, SIabý,Z,K.: Ke S
,. Kusák, A.: Kultur
.uTamtéž.
s. 398.

vozuje hodnotu díla zejménaod okolnostíjeho vzniku a vytvaří obraz literární minulosti jako přímočarécesty a sledu úspěchů.Což by při psaní dějin mohlo véstnapři
klad k tomu, že by padesátá létabyla interpretovanájako šťastnálétačeskéliteratury
-vždyttehdy přece svénejlepšítexty psali nejenomJ. Kolář, B. Hrabal, J. Škvorecký,
E. Bondy...
Znovu se tak vracím k povínnosti literární historie zkoumat, interpretovata vztahovat,diferencovat, usilovat o průnik do dobových kontextůataképředpoklddat existencijisté logilq a kontinuity vývojovýchprocesů.Druhý a základní okruh problémů,
kteý takový přístup přináší,je dán otázkou, zda vůbecjsme schopni do těchto procesůproniknout, zdajsme schopni adekvátněvnímatsouvislosti jevů a pravidla do.
bovéhodiskurzu. Uvedu třetí exeplum: Alexej KustÍk ve své knize o vztahu české
poválečnékultury a politiky rozebirá případ, kdy se Z. K. Slabý v roce l950 vzepřel
diktátu revolučníchsektářůa v NejedléhoVaru zaútočilna básnickou knihu lvana
Skály''. CitÚi A. Kusáka:
,,TenoremSlabéhokritiky bylo tvrzení,žeSkdlova poezie je plrui novindřsbýchfrrÍzí a žeza těmito frdzemi se skrývd abstraktní nebo mechanický vztah autora k spole.
čenské
skutečnosti.Doložil toto svétvrzeníčetnýmipřesvědčivýmipříklady a navícje
akcentoval výrazy, kterélevičricktikomunistickd kritika znala v tédobě jen jako ndboje,jiniž sama střílela na svéprotivnílq, I.'./ Skála musel snést,žejeho první dvě
btisnickésbírlq byty označenyza*špatné a rozbité,,,za,,hahsovštinu,,, za plné
,,formalisticbých
křečí,,,,4evíry, vyzývóní mrtvých a mór,,|3.
Nahlíženodnešnímaočimaje opravdu těžképorozumět tomu, v čemby měl být
klad recenze,která osočujeněkoho z ,,halasovštiny..
a ,,formalistickýchkřečí..(ačkoliv poslednínálepkaje dnes možnápro mnohéopět přijatelná).Samotná kritikova volba slov a způsob argumentacejsou totiž natolik příznakové,že zce|a přehlušujínďi
schopnostvnímatjejich případnoudobovou progresívnost_ byla-li vůbec.Nicméně
podle citovanéinterpretace šlo o vystoupenívelmi odvážné,zapadajici do Kusákova
výkladučeskékulturnípolitiky prvnípoloviny 50. letjako soubojemezi dvěma proudy ,,uvnitř intelektudlní levice, jednoho, ktetý reprezentoval koncept světa vytvořený
mezivdlečnouuměleckou avantgardou, a druhého,kteý navazoval na koncepce anar.
chisticko.proletdřskéa dostal se po vtÍlcedo zajetí sektriř-skolevičácbýchtendencí,'.|a
První,de facto pozitivní proud A. Kusákovi reprezentujezejménaV. Nezval; přiřazuje
'' Slabý,Z. K.: Ke SkálověsbírceMáj zemš,Var 1950'č.9-l0' s. 306-3l l.
.1Kusák,A.: Kulturaa politikav Československu
l945-5ó, Praha1998's' 303-304.Podtrhnul
A. K.
'. Tamtéž'
s. 398.

k němu ale i L' Štolla,J. Taufra a Václava Kopeckého a pro důraz na tradice i Z.
Nejedlého, druhý proud je představován mladými levičáky typu P. Reimana, J.
Pelikána, G' Bareše a J. Šterna.V tétoperspektivě se A. Kusákovi zača|jako mnohoznačnýjevit rovněž Štollůvproslulý referát Třicet let bojů za socialistickou poefii'
Motivace, které L. Štolla k tomuto útoku ved|y, totiž A. Kusák nalezl je nejen ve
Štollověsnaze upevnit si osobní vratkou politickou pozid, ale i ve snaze ,,prostřednictvím útoku na mrtvého básníka ochránit před dogmatickou kritikou skupinku živých básníků..(V. Nezvala, K. Biebla, M. Pujmanovou,Y. Závadu a F. Branislava)
a dát ,,výstrahu mladým radilqilům,kteří většinoubyli Halasovými učednílqa na jejichž poezii bylo možnémnoho ze Štollovykritilq vztdhnout,,.|5Jest|iŽese tedy podle
A. Kusáka Třicet let bojů nakonec sta|o,,útokemna budoucnost česk|literatury a pokusem zlikvidovat vše,co v ní slibovalo plodý vývoj,,,o,bylo to de facto dáno dezinterpretací: ,,... použitelnost Štollova refenitu pro ,pravé, i ,Ievé,, byla způsobena
hybridnostíjeho kritické metody,,n, neboťdogmatici pochopili, ,,žestačíprovést ve
Štollověprojevu jen posun v akcentech,aby dostal jiný smysl a jinou funkci"|8'
Potížepři interpretacimnoharozměrnýchlidských činů'otevírajících
se mnoha
různorodýmvýkladům,patřík historickémubádání.V případěliteraturylet ,,budování socialismu..všakmají svou specifičnost,určenoucharakteremtotalitníspolečnosti' Možnost poznat a vyložit všechnydimenze dobovéatmosférya ,,pravidla..,pod|e
nichž se literárníživot na počátkupadesátýchlet řídil, předevšímsilně ztěŽujefakt'
žeobvyklézdroje uměnovědnéhovýzkumu tu ve značné
míře ztrácejísvou výpovědní schopnost' Zvláště ve srovnánís literaturoumeziválečného
období,jejížživot se
je patrné,jak se na přelomu čtyv podstatnémíře odehrávalv novinách a časopisech,
řicátých a padesátýchlet všepodstatnéodsunulo spíšedo kuloárůa v lepšímpřípadě
na schůze,porady a konference.Do tisku v nejlepšímpřípaděpronikaly pouze ohlasy, nadosobněformulovanéprojevy a usnesení.Po vzoru ekonomiky tak byl i umělecký život z tržnihomodelu nabídky a poptávky převeden na administrativně řízený
model, v němžjsou individuální osobní názory považovány za nepodstatné,pokud
ovšem nejsou prohlášeny za závazný názor centra - což ,,postihlo..i Štollůvreferát,
aťužjeho osobnímotivace byly jakékoliv.
Ještěpodstatnějšímzdrojem potižije skutečnost,že v totalitním modelu společnosti je literatura (a nejen literatura) chápánajako uzavÍenýprostor, vymezený aktu'5Tamtéž'
s. 3l0.
,uTamtéž,
s,322.
'?TamtéŽ,
s. 3l 0.
'' Tamtéž,
s. 322.
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'oGrossman,J.: O kt
J.: Analýzy' Praha
2oTamtéž,
s. 289.

álními ideologickými a politickými instrukcemi, nátlakem moci. Tento zesílenýnátlak neosobnímoci pociťujívšichni- včetnětěch, kteří se na tétomoci podílejía ak.
tivně spoluutvářejíjejí ideologické normy. Všichni tak mohou mít většíči menší
pocit, žejsou utlačovaní
a Že právéoni jsou bojovníkyproti dogmatu.obrazriě řečeno: všichni tu více či ménědržíruku na klice ,,otevirajicíprostor..,pro historika je
všakvelmi nesnadnépoznat a ocenit, kdo kdy, jakou silou a zejménanajakou stranu
vlastnětlačí.Síla moci a ideologickéziňeni diskurzu pouze na ,,správnévěty a myšlenky..přitom vytvořily situaci, kdy se za stejnýmislovy mnohdy skývaly v podsta,.
tě protichůdné
ruilory. Typickým příklademz let padesátýchje obvykléprosazování
vlastníhonázoru pomocí ,,sovětského
vzoru...\ětšina písemnýchprojevůtak nevyjadřovala názory svých nositelůpřímo, nýbržbyla psána v dobovémideologickém
,,kódu..- a to i v případě,žesejejich autoři pokoušelivésts oficiálně závazným dogmatemSkrytoupolemiku. Nepochybně tu platíto, co již v roce |956 formuloval Jan
Grossman.. ,,Mdm ze to, že budoucí literrirní historik našich deseti povdlečných let
4jistípodivnou skutečnost:jak malou roli v tomto úsekučeskéhopisemnictví hrdla
osobnost; žejeho vývoj neurčovali vynikajícíjedinci, tvořivě spjatí s životem,jejich
díla' uisady, konflikty i pochyby - ale prrivě tyto obecnétendence. Tento budoucí historik nic nepochopí, dokud nepronikne spletí usnesení,kampaní, akcí a konferencí;
dokud nebude s to dešifrovatskutečnývýznamforruilních tezía deklarací; dokud nepozná historii pojmů a významů,kteréstřídavě znamenaly všec|moa nic; dokud neporozumítragickým roZPorůmmezi patosem všeobecnýchzúsada jejich zkreslením
v praxi."''
Popsanáinformačníuzavřenostliterárníhodiskurzu komplikuje moŽnostpoznání
adekvátníhomístaurčitéhojevu- spisovatele,díla či akce _ v procesu konstituování,
udržováníči naopak rozbíjenímechanismůtotalitníhosystétnua souběžněotevírá
možnostvelkých spekulací a manipulací.Y knize Alexeje Kusdka přerůstajítyto Spekulace napříkladv autorovo poněkud krkolomnéúsilívyložit v Nezvalův prospěch
i aféruzpůsobenouznámou parodiíSocialistická láska. A' Kusák ji označujezapamÍlet,který mělV. Nezvala zlikvidovat a jehož ,,intelektudlními
původcibyli protinelvalclvslq naladění funkcioncÍři kulturněpropagačníhooddělení Úv rsČ, zřvjmě
inspirovdni a kryti svými spojeními v moskevskémapardtu komunistickécentrály',za'
Fakt, Že tato ,,protistátní,,afératvrdě dopadla na autory textu a ty, kteří jej distribuo'oGrossman,
J.:o krizi v literatuře,
Nový život1956,č'|z, s, 1294*1302,
citáts" 1300;téžin Grossman,
l.: Ana|ýzy,
Prahal99i' s.9_21,citáts. 19,
roTatntéž,
s. 289'
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vali, a nikoli na V. Nezvala, pak vysvětluje tím, že se ve verších objevilo
,,Gottwaldovojruénoa další tabuizovanéredlie,,z'' (Patrně omylem? Jenžejakým

no rekonstruc

omylem, když šlo o řízenou akci?) Jiný pamětník,Milan Jungmann,tutéŽaféruvy-

a pravil: ,,Nei

dn
účastníků,

kládá o něco přirozeněji, nenímu výsledkem spiknutíproti komukoli, nýbržprojevem

nulost vygum

karnevalovésvobody nespoutanéhoveselí, které 1ako ,,svatokrddeža zneuctění všeho, co mělo být adorovdno.., vyvolalo nejvyššípobouření ,,mračnopozornýchnedo-

před Směšný

vzdělanc ů typu Ladi s lava Štoua,,,,.

přeskočil.

Alexej Kusák vjiž několíkrátcitovanépráci posunul svou výpověď do kulturně-

vynesl nad sv

historickéroviny, tedy do roviny, v nížje subjekt autorapotlačena dominuje analý-

Milan Jur
devšímk šede

za materiálůa kitický odstup od kulturnípolitiky 50. let. Jeho případnáspoluúčast

noviny sehráv

na událostech poněkud prosvítá skrze zjevnémarxistickéškolení,způsobkladení

předchozímu

a řešení otázek' Zce|a pak na povrch vyplave v úvodu, kde autor konstatuje:

kání dvou zc.

,,ostatně bych mohl citovat i několik svých naivních veršíkůz tédoby nebo se zmí.
nit o antolo7ii z litertirních prací o Gottvvaldovi, kterou jsem tehdy jako voják zdkladní služby redigoval.,,,3Přes neosobnírovinu výpovědi jeho kniha působíjako

dnešníMilan

svědectvípamětníka.

spíšese světel

od svých dáv
cuje, prostěje

K pamětníkůmse přirozeně obracíbadatel,jenžse nemůžeopříto osobníznalosti reálií,dobovéatmosférya všechsouvis|ostí,případněbadatel,jehožosobnízkušenost Se již v toku času rozpouští.Vzpomínky a memoáry jsou však jako zdroj

k dobovým pt

historickéhopoznánílimitovanéprožitky,stanoviskya autostylizacívzpomínajícího:
tím,na co je schopena ochotensi vzpomenouta kam svými vzpomínkamimíří.Je ji.

Cituji: ,,Kolik
sly absolutně:

stě zásadnírozdíl v emocionálníma hodnotovémzacÍ|ení
člověka,který byl v opozici vůčikomunistickémureŽimu (napříkladVáclava Černého),
a člověka,který patřil
k jeho oporám (Jana Pilaře). K nejzajímavějším
pro literárníhohistorika by proto

Ziíroveňse
zda snaženíjel

níkům,kteří

lismu, docház

pak nacházív

mohly patřit vzpornínkyz pera těch, kteří se na budovánísocialistickéliteratury od
sklonku 40. let podíleli a jako takovímohli dobový diskurz poznávat zevnitř, nicmé.

boťse odmítlz

ně poslézevystřízlivěli a dospěli třeba až k exilu či disentu. BohuŽel takových memoárů nemáme mnoho, neboťjen málo pamětníkůnajde v sobě dostatek velikosti

J. Vohryzek s Ú

k nelítostnémunávratu k sobě samému,k vlastním chybám, k vlastnímu podílu
a vlastnímalosti.
Před několika lety jsem při studiu budovatelskéliteratury narazil na jakési zase.
dáníjednéz komisí Svazu spisovatelů,a protožez dochovanýchdokladůnebylo mož.

nic nezfiamena

,,diváctvi.,',tec
tuje, jak těm p

A zůsttivtÍdivti,

zaklínadla ze z
nad těmi, kdo l

V důsledkuskr
?'Tamtéž.
]rJungmann,
M.: Literárky_ můjosud,Brno l999,s. 9.
?.Kusák.A.: c. d..s. 9'

tt Jungmann,M.: r
rr Vohryzek, J.: O

no rekonstruovat,o co vlastně při tomto jednání šlo, požádaljsem jednoho z jeho
účastníků'
dnes vysoce váŽenéholiterárního vědce, o objasnění.Usmál se na mě
a pravil: ,,Nezlobtese, ale do roku ]958 si vůbecnic nepamatuji...obdobně svou minulostvygumoval i Milan Kundera, když ,,zrušil..
, zakáza|publikovat vše,co napsal
před Směšnýmiláskami. Sergej Machonin v memoárovéknize Příběh se zcÍvorkami
vynesl nad svým působenímv 50. letech tvrdý emocionálnísoud' celéobdobí však
přeskočil.
Milan Jungmann v knize Literárky - můj osud soustředil svévzpomínky předevšímk šedesátýmletům,tedy k období'kdy stál v čeleLiterárníchnovin a Literární
noviny sehrávalyvýznamnouroli v čelespolečenských
pohybů.Nevyhnul se všakani
předchozímudesetiletí.Je přitom zjevné,že nejde o k|asickémemoáry, spíšeo setkání dvou zcela odlišných osobnostíSe zcela rozdílnými názory. Jakoby Se autor,
dnešníMilan Jungmann, pročítalstarými novinami a potkával se sebou samým, či
spíšese světem anázory, kterým už častoani nerozumí,natoŽby je mohl obhajovat.
od svých dávných omy|ů,chyb, bláhovostía vin se přitom M. Jungmann nedistancuje, prostěje konstatujea důstojněbere na sebe (e slušnýi k dávným spolubojovníkům,kteří se v běhu dějin dostali na opačnoustranu barikády). Navraceje se
k dobovým polemikám a aférám,napříkladk bojůmo charaktersocialistickéhorealismu, docházíváčastoke skepsi, která je vlastníi dnešnímuliterárnímuhistorikovi.
Cttu1i:,,Kolik energie se vypLýnalo na tyhle ž'abomyší
vojny, kteréliteratuře nepřine,,,o
sb,o\,,,,,,u kidný prospěch!
Zároveň se však Jungmann pokoušítétoskepse zbavit a hledá odpověď na otázku,
jeho i jeho souputníků
zda snažení
mělo vůbecnějaloýsmysl' Potvrzenítohoto smyslu
pak naoházív argumentaciJosefaVohryzka, kritika' který se vědorně stal divákem, neboťse odmítlzúčastnit
na soustavěJtllešnýchaxióma4
,,kulturníhoprovozu, založeného
nic neznamenajícíchpojruů,
pseudoproblémri..'
Těsně před okupací,l5. srpna 1968,však
jeho
J. Vohryzeks úžasem
v úvodníku,,o diváctví..zjišťqe,žeti, kteřímu dřívevyčítali
,'diváctví..,,ted,proruišejípruvd1,,kteréon zastává deset nebo dvacet let, A unaten z,jišťuje,jak těm pravddm propůjčujívýraznosta realitu, kterou on jim propůjčitnemůže.
A zůsuivťt
divdkem,A tak zbývdjeno|n poznanrcnat- ale bez ironie! - žeta nejpitomější
zaklínadla ze začátkupadesáých let, ta nejperverznějšíanaténuta sovětsképublicistilq
nad těmi, kdo nešli v jednom šikuse svým lidern, se dočkalagroteskníhopotvrz,ení'/..'/
V důsledkuskry-té
logilg,našísituace.Ale kdo tu logiku odkryje7,,,s
M.: c. d., s. 63
" Jungmann,
rJVohryzek,
Lidovénovinyl 5. 8. |999.V Jungmannově
J.:o diváctví,
knizecitacena stranách63.

2/

tJako uznánífaktu, želidé,kteří uvnitř systémupři svémúsilíojeho změnu nedělali zbytečnoupráci, M. Jungmann cituje i další pasáŽ z Vohryzkova úvodníku:
,,..'uzavřený systémse nerozpadl následkem toho, ženeobstdl při konfrontacíchs lepšímialternativami, ale protožese rozdrolil zevnitř. A prrlvě v tomto procesu se obje.
vil zvkištníjev: Iniciativní otrizky mohl nastolovat jen ten, kdo se k nim prodíral
prostřednictvím společnéřeči.objevoval dávno objevené_ ale hodnota jeho pseudoobjevu byla v tom, žetak učiniljako homo politicus, to znamend v pravou chvíli. A to
mohl udělat jedině proto, žebyl v tom uzavřeném,drolícímse systérrruzabydlen.,,,o
Je jistě možnédiskutovat o příčináchrozkladu totalitního systému,nicméně
Vohryzkůvpoukaz na ro|i, kteror.lhrála znalost ,'společné
řeči..a pohyby, střety a boje uvnitř |iterárníhodiskurzu,je i odpovědína našiotázku, zda má r'ůbecsmysl vracet se k onomu prapodivnémubloudění, které více než čtyřicet let ve jménu

ýn K*
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socialismu a komunismu provozovali češtíspisovateléa českáliteratura a zda má
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%TuntéŽ.V Jungmannověknize citacena stranách63 a 64.
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'Vycházímpředev
iitice a v aparátu
tvorby v letechl!
a v knihovněÚstr

(]n K"apil

Pzoila^q tzr.

-7
I,,Itnzní
7
948
952
frzónty

Ptapa*I, I,c nuďiu leuicovéltozoďiÍ,aúis^u
ásledujíoí
řádky chci, byťve zkratce,věnovathistorickému
studiu|evicového radikalismulet l948-l952 v české
kultuře.,K tétoproblematice
zdaleka
nebylořečenovšea stáleje reflektována
v přílišobecné
rovině;zaměřímse
zvláštěna konkrétníprojevy radikalismu,poukážina provázanostrůznýchsférkultury (zejménafi|mu a literatury)a pokusímse vytyčitdalšímožnostia směry bádáni,
jako ,návraty k velkým témaTatobádáníchápu, vzhledem k názvu našíkonÍ.erence'
tům.poválečné
historie.
Historická věda fenoménradikálníchproudův KSČ ďouho opomíjela;v 60. letech přes dobrou vůli chyběl dostatečnýodstup a adresnost,normalizačníhistoriograÍiejej pak přecházela pouhými narážkami.Přitom můžemeYici, že bez reflexe
zápasuumírněnýchproudůs levými radikály nelze kulturně-politicképrocesy těch let

ani plně pochopit.ani seriózně zkoumat.stejně takje třeba konstatovat,žetato reÍ.lexe tehdejší
děje znepřehledňuje,problematizuje,neboézmíněnýzápas byl témeřvšudypřítornný'tvclři| jedno z ústředníchténat kulturního vývoje. přičemž KSČ
vystupovalav kulturně-politickýchotázkách navenekjednotně.
Zvláštnipostavenív poúnorovémvývoji má obdobído léta |948. Sjezd ntircdní
kultury,který mu viiskl speciÍickýráz, ne|zejtž považovatza svobodnékulturní ťórum, ale politickou maniÍ.estaci,
S ohledem na blízképar|anrentnívo|by bylo ještě
lVycházímpředevším
z vlastního
výzkumuobsaženého
v pracíchČinnost
GustavaBarešev kulturnípoliticea v aparátuKSČ v letech1945.l952,rkp.,opava l997, a KultumípolitikaKSČ r' oblastifrlmové
tvorbyv letech|L)48_|952,
rkp.,opava l998.obě dílajsouuložena
na FPF Slezskéuniverzityv opavě
a v knihovněÚstavu pro soudobédějinyAV ČRv Praze.
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možné
na sjezduformulovatumírněnoukoncepciomezené
kontinuitykultury.'Ta při.
rozeně odmítlaruznéavantgardní
modernistické
směry,protožehlavníproblémv té
době představovaloformulovánípodob socialistickékultury.3K m|uvčím
tétokon.
cepce zpočátkupatřili Ladislav Štol|,Zdeněk Nejedlý, později Václav Kopecký.o
Klíčovýbod ve sporuo podobusocialistickékulturypředstavovalpoměrk modernímu umění.Zatimco zmíněnípředstavitelé
do ní hodlali vtělit v jistémířei dědictví
meziválečněavantgardy,s
byéjakopřekonanouvývojovouetapu,levicovíradikálové
ji odmítalicoby cizorodoupřítěž;GustavBareštrefněformulovalproblémotázkou'
zda ,,vstřebdvat,,,či rudéji,,překondvat,,tradice modernistickýchsměrů.u
V této
otázcebyl zjevnězakódovanprogramkulturnídiskontinuity.
netvořilucelenou,sourodouskupinu7a takélevicovýradikaTábor ,,umírněných..
nehomogenní
lismus'představoval
masu.Jejípáteříbyly skupiny svázané
úzces pracovníkyKulturníhoa propagačního
odděleníseketariátuÚv rsČ; zdůrazněme
na
tomtomístěmladékritiky v redakcíohTvorby a kulturnírubriky Rudéhopráva,pra.
covníkyČsu ajeho tzv' Kulturníhokádrug,dále funkcionářesvazůa tiskovýchorgánů(Nový život,Výtvarnéumění,Hudebnírozhledy).Významnousoučástí
byly
redakceKulturnípolitiky,Mladéfronty,Směnya zvláštníkapitoluby zasluhovalyradikálníproudyv odborovéorganizaci.
Kvalitativněnovouetapunastoupilakulturav obdobíod léta1948do jara|949.
Tento úsekcharakterizovalapostupnáradikalizacepolitiky KsČ. Z ní těžilypřede.

všímlevéproudy
to procesujsou zt
sledný přechod k
roku 1948 byly p

ny v náZorech ve(

ké politice' kterj

vyzdvihovánírn n

Zlínév srpnu 19l

se začala pronika
Kolmanův případ
Tlak

radiká

Dvaasedmdesát]

Stranické ideolop
fronta jej spolu s

a obvinila vedení

předvedení ťrlmu

hajovali, označil
součóstíkulturně

Obvinili pracovn
údajnědopustit p

lí se takésetkal N
jevo, že pokud b1
, V březnu 1948požadoval
GustavBarešvyhlásitna Sjezdunárodníkulturyzávaznostsocialistické.
ho realismu.TentonázorSlánskýs ohledemna volby odmítl'(sÚA, A Úv KsČ, f. 0213,sv' |, E, 52.)
3Při hodnocenísjezduexistujírozličnáhodnocení;
srv. Kusák, A.: Kultura a politika v Československu
l945-1956'Praha1998,s,264_267;Hořec,J.: Doba ortelů,
Scholaris,Bmo 1992,s. l5-20; Císď Č.:
Člověkapolitik' Prahal998, s. |24-132.
aZatimcokonzervativniZdeněk Nejedlýakcentovalsvou koncepcidědictvíobrozenecké
kultury 19,sto.
letí,Ladislav Štollvyzdvihovalvedlevýchovného
posláníuměnítakésmys|ovýprvek uměleckétvorby.
(srv.Kusrík,A.: c. d.,s,265-267.)
5Drápďa, M.: Iluzejako osud,Soudobódějiny l99ó' č.2_3,s. l77. Pojemavantgardy
je zde značněširojeho chápánína okruh starší
ký a je třebazúžit
generaceumělců,kteříi po roce |948 zůstalina pozicích
politiky KSČ.
. sÚA' A Úv rsČ, f , rcal24,sv. l03, aj. l 168.DopisG. BarešeK' Gottwaidovize dne 16.l0. l95l.
?Vedle funkcionářůKsČ (V. Kopecký L. Štoll,J. Taufer)ji zv|áštětvořili konzervativcitypuZ. Nejedlého
s redakcíVaru (V Pekárek)spolus bývalýmiavantgardisty
V Nezvalema K. Bieblem.
EJako ekvivalentyse v literatuřepoužívají
mj. termínylevý komunismus,sektářství,sektářskýdogmatismus, sekernictví.
Václav Kopecký na IX. sjezduKSČ použilformulaceultraformďismusěi ultranaturalismus.Vžil so takétermínfrézismusmajícípůvodu K. Bieb|a'
' sÚA, A Úv xsČ' f . |9t1, ď1.l0. VedeníKultumíhokádru tvořili Čestmír
veidělek,Jan Štem,Stanislav
Neumann,Jiří SvetozárKupka, PavelHanuš,Miroslav Langášek,Jiří Lukš'
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Václava Kopecké
až v říjnu 1953' (

|oSrv. Kusák,A.: c. d
'! sÚA, A ÚV KsČ,f
,zCo dáváZlin naše
cích- ku|turnínadp
3l. 8. 1948'č'203'
l. Reiman, P.:0dpově
pravidlapro vydává
.oKusií*,A.: c. d.' s. 2
!5vbr
[V. Bor]: ,,D
,'Dvaasedmdesátc
'osÚA, A ÚV KsČ, t
dostali ku|tumíred
ty' rl poběží-Iitento
je'
by se soudruhúm

všímlevéproudy ujímajícíse vedoucí role v kulturní politice. Prvotní mezníky toho.
to pÍocesujsou známé;protijugoslávskárezoluce, vyhlášenítzv. ostréhokurzu a následný přechod k ,,přímémustranickémuřízení,,.To vše vedlo k tomu, že do konce
roku 1948 byly projevy obou táborůtěžkorozlišitelné..0
Příznačnýmisejevily posu.
ny v názorech vedeníKSČ na postaveníinteligencea postupnýpříklon k tzv. dělnické politice, který vyvrcholil v listopadu 1948.'' Konkétně se to projevilo např.
vyzdvihováním názorů tzv. dělnick.ých porotcůna Filmovém Í.estivalupracujícíchve
Z|ině v srpnu l948 oproti souběžnému
MFF v MariánskýchLáznich.|2 od iéta 1948
se začalapronikavě měnit i edičnípolitika'3 a k radikalizaci zÍejmě téžpřispěl tzv.
Kolmanůvpřípad.la
Tlak radikálů z niŽších pater KsČ dokumentuje mj. osud filmu
Dvaasedmdesátka, kritizovaný kulturními referenty RoH v listopadu 1948.
Stranickéideology kritika zaskočila, protože snímek již doporučili do kin. Mladá
fronta jej spolu s deníkem Práce napadla jako fbrmalistický a ,,ideově bezobsažný,,
a obvinila vedeníČSF z vyhýb áni se ,,dělnickékritice,,.|5K novékonfrontaci došlo po
předvedenífilmu týmž referentůmv březnu |949. Když představiteléČsp Íitm obhajovali,označilito referenti za ,,ekonclmistickou
úcÍrylh;..,
konstatovali,že ,,ČSFje
součástí
kulturně.propagačního
oddělení[UV KSČ],,a měl by se podle toho chovat.
obvinili pracovníkaČsF ze zkreslenéa účelové
interpretaceLenina, čehožse měl
údajnědopustitpři odůvodňovánínasazeníDvaasedrndesátkydo kin. S velkou nevolí se takésetkal Nezvalův pokus prodat film do zahraničí.
odboráři dali dokonce na.
jevo, žepokud by se přeci jen promítal,utrpělo by u nich jménoa důvěrav ministra
Václava Kopeckého.'óFilm tedy nakonec skončilv trezoru a premiérase uskutečnila
ažv říjnu 1953. obdobná kontroverze prováze|a l ťllm Svědomí.
'.,Srv.Kusák.A': c' d.. s' 279_280,
', sÚA, A ÚV KsČ, i 0l' sv. 6, aj,20. ZasedániÚv rsČ; referátV Kopeckéhok otázkámideologie'
l?Co dáváZlin našemu
filmovému
uměni,Rudéprávo|. 8. 1948,č.l78, s. 4: Skála'I.:Festivalpracují.
cích- kulturnínadp|ánZlína,tuntéž,4.8'l948' č.l80, s. 3; Romm'M': Dva filmovéfestivaly,
tamtéž
31.8. 1948'č.203's. 5; Hájek'J': Historickýkrok vpřed,Tvorbal948' č.3l, s. 613.
'. Reiman.P: odpovědnostspisovatelů,
Tvorbal948, č.30, s. 587*588.Na podziml948 byla zpřísněna
pravídlapro vycáváníliteraturymj. zavedením
nakladatelských
iektorua ustavením
novéedičnírady.
l!Kusák.A: c' d.,s,2.16.
'.vbr
Mladá fronta 2. |2. 1948' č. 28|, s. 3.; týž:Dě|níciproti
[V Bor]: ,,Dvaasedmdesátka..,
.gy: Pracující
tamtéž;
odsoudili,,Dvaasedmdesátku..,
,'Dvaasedmdesátce..,
Práce l. 12. l948, č.280,s. 6.
.osÚA, A Úv rsČ, f . 19/1,aj. 652.Zprítvaze dne23.3. l949. Podle zprávy
se do komplikované
situace
dostali ku|turniťedaktor
RudéhoprávaKarel Vaněk,který,,musel,ryjúdřit
souhlus.skulturnímireferenry' a poběžÍ.litentofilm, stojíRucIéprúvopřed těžktlutltúzkou:buďttl StáxtíJiln ostřc kritizovat anebtl
jevilo Rudépróvo tak,ž.e
je v itleologicbých
by se soudruhům
otúz,kjch
komprclmisní,'.
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Důležitýmmezníkem v nástupu stranických radikálů v kultuře se sÍa|aktiv spisoza přípravkuna
vatelů-komunlstd
v listopadu 1948,17
Výsledky aktivu povaŽovaného
vznik Svazu československých spisovatelůse promítly nejen do literatury, ale i ale
i do filmu. Hlavní referáty pronesli Gustav Bareš a ZÁenékNejedlý.lt Aktiv měl prosadit mezi spisovateli a scénáristytzv. novou tematiku a novéformy práce (závazek,
plán)'
od podzimu 1948 budovalo vedení KSČ novou strukturu řízeníkultury. Vedle
posíleníústředníhostranickéhoaparátu a ustaveníKulturní rady ÚV KSČ vznikly
Filmová rada a Ústřední dramaturgie,Národní edičnírada se svou povolovací komisí a konaly se přípravy na vznik nových tvůrčích
svazůjako ideových institucí,
Zde je nástup radikálů obzvláště patrný,neboťobsadili téměřvšechnaklíčovámísta svými lidmi' Do soupeřeníobou pólů kulturní politiky KSČ to vneslo podstatný prvek _ boj o pozice.l9 Historická věda zatím málo prozkoumala tuto stránku
problému;málo víme o tom,jakým způsobembyli dosazováni lidé na vedoucímísta v redakcích,nakladatelstvích,svazech, do schvalovacíchorgánůfilmové tvorby
apod. Neexistuje reprezentativnísoubor, jenŽ by shromaŽdbval poznatky o rozmístěnístranických pracovníkůdo různých kulturně-politických funkcí, komisí
a zkoumal personální propojení' Podobný seznam by měl význam také pro léta
,|952_|953,neboéby sledoval postupné
uvolňovánív kultuře z hlediska ústupura.
dikálů.
Iaro 1949 tvoříjakýsi předěl ve frontálnímnástupuradikálů;byl-li 1. sjezd SČSS
ještě vjejich reŽ1i,zača|ase potésituace problematizovat. Postarala se o to aféras kri.
tikou Nezvalovy sbírky Veliký orloj a následný tzv. protistranický pamflet, jejíždůsledky opět ukáza|y vnitřní nesourodost levicového radikalismu. Již výše zmíněné
případy filmů signalizovaly, žese radikální nálady mohou obrátit i proti pracovníkům
sekretariátu Úv rsČ (nejen proti skupině ,,umírněných..),proto se barešovští
aparátníci nemohli o tyto radikální hlasy trvale opírat.Významným dokumentem pro ilustraci situace po otištěníprotinezvalovských kritik a před výskytem pamfletu je dopis
redaktora Tvorby Miroslava Galušky Gustavu Barešovi, v němž ještě 7,deřtka
'? sÚA, A Úv rsČ, Í' I9/7' aj, l0. Z pozvanýchl 15 spisovate|ů
95. Z 20 chybějících
účast
se účastnilo
neomluvilo7, mezi nimi např.V Ho|an,J. Kainar a o. Mikulríšek.
'. Nejďlého projevotiskly Lidovénovinya Rudépnvo (24. l l ' 1948)'hlavníBarešův
referátse zatímne.
na|ez|.Parafrfueviz Mďánek, J.: o nebezpečí
Tvorba |949,č'3, s. 66;G' Barešby| sice požá.
šablony,
dán o redakcireferátupro tisk ve forměbrožury,avšak(snadpro jeho nemoc)k tomu nedošlo.
'9Již v březnu 1948navrhova|např.GustavBareš
V. Nezvala a F. Halasez minisšé!y,,
,,vyhózetsekční
terstvainformací,aby se plně věnova|iliterámítvorběv duchusocia|istického
reďismu. (sÚA' A Úv
KsČ, f. 0z3, sv. 1, aj.52.)
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(autorapozdějšího
pamfletu)vyzvedávádokoncejako příkladmladé
Pachovského
perspektivní
kritiky.'o
pamfletu''byly dalekosáůlé
Důsledkystranicko-bezpečnostního
vyšetřování
hned
v několikakulturně-politic\ých
rovinách;VáclavKopeckývyuŽilIX' sjezduKSČ k výproti levičáckému
padům
pojetísocialistického
realismu,a ačkolise vzhledemk poli.
tickékonstelaciomezil pouze na okruh Mladéfronty,bylo zÍejmé,
že výpad nrířil
Případ se řešil téžna půděpražskéfilozofickéfakulty (ne nahodouJiří
,,Výš...''
proti
Hendrychkonstatoval,
žena ní,,ještěžijeduchKolmana..a vedese v ní ,,tažení
došlok zastavení
Štollovi,.),3,
Kulturnípolitiky a rozpuštění
KulturníhokadruČSM;jeho zánik nebylještěhistorikyzpracován,jakoži činnostzasahující
např.i do filmové
tvorby.2a
Yýraznése takéupevnilaNezvalovakulturně.politickápozice:možnostjeho
veřejné
kitiky byla v podstatězablokovánaa od tédoby by|apovažována
za protistra.
nickýjev.Ztečeného
vyplývá,žev poloviněroku 1949se obaproudykulturnípolitiky
KSČjasněvyhranily,Následovďovíceneždvouleté
obdobízápasůa měřenísil.
ještě
v roce 1949utvrdil vývoj ve filmu, kde se rozporydvou linií kulTentostav
turnípolitiky odráŽe|yspecificky,s jistým hospodářskýmpodtextem.JiŽ od |éta1949
fusÚA, A ÚV KsČ, f ' |9|7, aj.57.DopisM' Galuškyc. Barešovize dne l3, 5. t949.Psalo
',obviňování
mladýchkritikůz trockismu,kterése stalo velkou módou a jehožpředmětembyla i Tvorba..a zvláště
o spoÍll,'o hodnoceníNezvalovysbírky'Za Nezvala se stavís. Kopecký,',. Što||
a Taufer,odmítajího
v podstatěNečáseka mladíkritici, kteříto takévýmluvněvyjádřili ve svýchkitikách v KP, LN (Kulturní
politika,Lidovénoviny_ pozn.autora)ajinde. Štolloznačuje
hokritiky Nezvala,vzpourouantitalentů.,
vofi o obnověcharkovštiny.
Spolu se s. Kopeckýmnaznačují,
žesi to s mladými(kde házído jednoho
pytleKryštofkas Pachovským,Štemem,
Skálou aj')[!]vyřídi,žejde o trockistickouúchylku.Za těchto
okolnostíbylo velmi obtížné
najítpro Tvorbuautora,kterýby napsalkritiku Nezva|ovysbírky...Chtěl
jsem_ podleTvésměrnice- psát(o Nezva|ověsbírce_ pozn.autoÍa)hodněkriticky,pň tom ovšemnepochybyo tom,žeNezval básníkje- na rozdílod Kryštofkůajiných' kteřípíšípaskvi|na po.
zústavit
esii...Galuška
zde rovněžtrefněpopsa|Nezvalovypostoje,kterýmu ,'škodoliběoznamoval:,Thk tomu
vďemu směruuŽje odzvoněno..Na můjnechápavýdotazodpověděl,žemá na mysli socialistickýrea.
lismus.Myslím' ženenípochybo tom,žeNezval dělá ze svéhoodporuproti socrealismuprogram,při
- zajistéproti svévůli_ podporujísoudruzisvým pochlebováním
čemžjej
a tím,žeho berouv ochranu
nejenproti radikálůmdruhuKryštofkova,ale i proti mládencům,
kteříjsouoddanístraně'kteři maji ta.
lent, ktefi představujínaděje nďí teprve se rodícíkritiky.[!] Nevím, mám-|i za těchto okolností
o 'Velikémorloji.psát' Jeli mezi soudruhy,kteříudávajitón v kulturnípolitice' nejasnoajsou-li mezi
nitni rozpory'je pro Tvorbutěžké
zaujmoutstanovisko..
?lTo bylo svěřenoevi<|enčnímu
odděleníÚV KsČ a stalose jedinýmpřípademv kultuře řešenýmtouto
cestou.Průběha zákulisí vyšetřování
nenízdalekaplně objasněno.Jednímz vyšetřovatelů
byl např.
RobertHorák _b|izký žákLadislavaŠtollana Vysokéškolepolitickéa sociální.
., ProtokolIX. řádnéhosjezduKomunistické
stranyČeskoslovenska.
Praha |949,s. 379-380.
" sÚA, A ÚV KsČ,f , 19t7,aj.6.
2oDůležitý
dokumentpředstavujezáznamporadyJiříhoPelikánas bývalýmvedenímKulturníhokádru v li.
stopadu1949'ježse sešlav disledku kritiky linie Kultumíhokádru A. Kusákem.(sÚA, A Úv KsČ' f.
1911,
aj. t0.)

?7

se Zvyšovďo napětímezi generálnímřeďtelstvím ČSF a politickými pracovníkysekretariátu ÚV KSČ zastoupenými v obou schvalovacíchsborech filmové výroby; přďměkolektiv Jiřího Hájka produkujícínákladnéa ideově
tem kontroverzeby| např. VI. tvůrčí
poměr
k delegaci filmových pracovníkův SSSR (J. Hájek' B. Rossa,
vypjatéscénářeči

nout pokrokovou

Neumann-Wolker
zhodnoceníNezl
kult' politické lini

V. Kún, Z.Mikaad.). Napětí vywcholilo na podzim 1949aférous tzv.levicoými úchylkami2' (co do rozsahu a důsledkůpodle méhosoudu srovnatelnous vyšetřovánímpam-

referátu;levicoví
zasedání,,3|měl'a

fletu), v nížjasnou iniciativu vyvinula skupina okolo V. Nezvala. Ta kitizovďa faktické
zdvojování schvalovacÍhoprocesu a zásahy stranických exponentů.Záležitost vyústila

sÍěrách.,,Plenárl
měla oporu, jak <

v jejich odvolání z vedeníÚstřední dramaturgie,Filmové rady a zrušenímHájkova tvůrčíhokolektivu. K nezkeslenému pochopení pozaďi vzniku aféryje nutnési uvědomit

1950 v novou re(

souvislost s případempamfletu; u obou existujíobjektivnístyčnébody: snahapři vhod-

Diskuse o tz'

lancovat rozlože

népříleátosti omezit radikálně levicovétendencev uměleckétvorbě, aktérembyl opět
V' Nezval (potažmookruh lidí z Ministerstva informací a osvěty),jehož tvorba se i zde

la výslďnicí snt
a všeobecnéhoú

kritizovala. Případy takéspojuje obvinění z vytvéŇeni,,mlddežnické
frakce,, ve Íilmu,
což do jístémíry kopírovalo generačnívymezení v ,,pamfletiádě...Po|itičtípracovníci

diska,,umírněn
složek výroby; r

ve filmu však přirozeně (či lépe:právě proto) jakoukoli souvislost odmítali. Sesazený
pří.
předseda Filmové rady Bohdan Rossa napsal: ,,MechanicképřenrÍšení
neůÍvného
padu v literatuře je zceh falešnéa aÍměmé...,uobdobně reagoval i odvolaný člen
Ustřední dramaturgiea tajemníkRudolfa Slánskéhopro věci kultury Vilém Kún.
V době, kdy aférave filmu vrcholila, koncipoval Ladislav Štollsvůjprotihalasovs[ý
projev ponesený v lednu 1950.,7Nechci zde rozebirat ideovékořeny referátu,ktery akcelerovď všeobecnoukampaň proti formalismu28,omezím se pouze na konstatování,že
i na tuto událostje možnénahlížetz hlediska ideových sporů,ačje to právě zde obtižné.
Štollůvreferát, siímo sobě mezníkve vývoji kulturníhodogmatismu,byl pokusem o podepření pozic častibývaléavantgardy věrnékomunistickémuhnutí (zvláštěVítězslava
Nezvala) pomocíjejí naprosténegace' ,,obětování..
FrantiškaHalase a hodnot,jež reprezentoval.Jinými slovy byl pokusem o vyřešenírozporu mezi útokemproti avantgarděja.
ko celku a avantgardníminulostí výrazných kulturně-politických činitelů.29
Tento prvek
ve Štollověreferátuprotinezvalovštíradikálovéneomylně vycítili; Gustav Barešprotojistě přivítal informaci československého
kulturníhopřidělence v Moskvě Jiřího Plachetky
z února1950 o tom, že sice ,je opětjasnější,žev Sovětechjsou ochotni překkidat a tisk5 Knapík,J.:Ku|turnípolitikaKSČv oblastifilmovétvorbyv letechl948-l952, opava l998' rkp',s. 46.53.
b sÚA, A ÚV KsČ, f. |9t7,aj,648.Ztoho ÍéŽvyp|ývá,
žetentoproblémbyl zřejmějejichkritiky nastolen.
z' Podrobnostivznikupamfletujsou stiíletéměřneznáÍné.
Jistéje, žejej L. Što|l
napsaljiž za HalasovaŽivota.
!EPodrobnějiviz Kusák,A.: c, d., s,298-3|2 a322.
loKusiík,A.: c. d.' s. 3l0; Knapík,J.:c. d.' s. 5zl_56.

Miloslava Fáber
gii nahradilo čty

rada. Problemati
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snažilo ujmout r

véthematilq bez

ý ,,projevil oba
Pramenem sl

nictva ÚV KSČ
méhonázoru lze

nost na kampaň
tematice ve film

.osÚA, A ÚV KsČ

'' P|eniímízasediín
zatím plně neobjt
',plenárky..o výn
stavy v Jízdárně I
.1Drápala, M': c. d

Nemalova díla, p
svědčeni, že po u
a jejich práci...

! sÚA, A ÚV KsČ

rt Za vysokou ideor

ít

tl-

,ó
a
f-

nout pokrokovou čs.poesii, že však dosud nejsou ochotni bez vdžnýchvýhrad linii
Neumawt.Wolkerprotcíhnoutaž k Nezvalovi..'u a tvrdil, že sověty by přijaly kritické
zhodnoceníNezvalovy tvorby na dalšímplenárnímzasedánísČss 3ato ,,zpevněnínaší
kult.politickélinie v literatulYe.,.Dopis zřetelně ukazuje mnohem širšívýznam Štollova
referátu;levicoví dogmatikovéjej dokázali využítve svůjprospěch a forma ,,plenarníclt
měla v nejbliŽšídobě ,,kriticlq, revidovat,,českékulturní tradice ve všech
zasedaní,,}l
sÍérách.
,,Plenárka..o Nezvalovi se však nikdy nekonala, ačkoli v radikálních kruzích
měla oporu'jak o tom svědčívyjádření oty Šlingaze srpna 1950.3,
Diskuse o tzv' levicových úchylkáchve filmu z konce roku 1949 vyústilana jďe

ir

1950v nclvoureorganizaci schvalovacíchorgánůÍrlmovévýroby' což nám urnožňujebi.

I
l-

]ancovatrozložení
kulturně-politickych sil v tomto období.Přestožese reorganizacest,a.

it
t

)i
l

in

la výslednicísnah ,,státního..
vedenífilmu o eliminaci zásahůseketariátu W KSČ
a všeobecného
úsilío zefektivněníchodu filmovévýroby,lze ji hodnotitpouze (z h|e.
jako dílčíúspechs neurčitýmdopadem.Změny se dotkly všechtří
diska,,umírněných..)
složekvýroby; redukoval se počettvůrčích
kolektivů (vedle Hájkova zanikly kolektivy
Miloslava Fábery, tzv. dělnic\ý a kolektivy Kulturníhokádru ČsM), Ústřední dramaturgii nďrradiločtyřčlenné
KolektivnívedeníÚD (KVÚD) a byla rekonstruovánaFilmová
rada.Problematičnost
výsledkuje dána tím,Že např.předsedouFilmovérady se stal přímo Jří Hendrycha Jiří Hájek zased|v KVÚD. Dokonceještěv dubnu |950 sc KVÚD
snažiloujmout vedenízrušenýchkolektivůmladých za účelem,,ror,hodné
podpory novéthenatilq bez rozdílukolektivti*.Narazilo ale na odpor generálníhoředitele Čsp, tte.
rozdíl v postoji k posuzovanýmlátkint.,,13
ý ,'projevilobavy, žeby tím vznikl nežcÍdoucí
Pramenemstudia soupeřeníkulturně-politic\ých skupinje rovněžrezolucepředsed-

a

nictvaÚV KSČ o fitmu z dubna l950.9 ovšem i zde vzn1káproblém
interpretace.
Podle
méhonazorulze v rezo|ucinaléztdva motivy vzniku. Prvnímje Štollův
refetátanávaznostna kampaň proti fbrmalismu ve filmu, neboťŽádala důraznější
příklon k tzv. nové
tematiceve filmové tvorbě, důslednější
uplatněníideovosti a aktuá|nosti.Druhý motiv
{ sÚA, A ÚV KsČ, f , |9l.|, aj' 58. Dopis kulturníhopřidělence v Moskvě
G. Barešovize dne |7.2. 1950.
.'Pleniírní
zasediíní,
která p|ánoval seketariát ÚV KsČ na druhou polovinu roku l95l, se však nikdy pro
zatímplně neobjasněnépříčinyneuskutečnila.Mělo jít předevšímo ',pleniirkuo próze.. a dokonce tři
,,plenárky..ovýtvamémumění.Tyto akce od roku l950 nahrazovďy podobnékampaně v Tvorbě, vý.
stavy v JízdiírněPraŽskéhohradu, školenímladých spisovatelůna Dobříši aporl.
r!Drápala,M.: c.
d., s.200. o. Šlingpřed sovětskou Íilmovoudelegacíwed|: ,,Chysttimeostrou kritiku
Nezvulovttdíla, podobně jako jsme jí ptldtobili díkl Františka Halase a Jartlslava Seiferta' a jsme pře*-ědčeni,žepo tak,ol,ékritice Vítězsltlv Nezval,'. butle nucen psdt o našich továrndch, našich dělnících
a jejich prdci."
u SÚA, A Úv KsČ, f' |9/7, aj' 669, Zpráva KVÚD z období4.-l7. 4.
l950'
.oZa vysokouideovou a utněleckou úroveňčeskoslovenského
f.ilmu,Tvorba' l9.50,č' ló' s. 367_368.
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naznačujev rezoluci obsaženýodkaz na reorganizaciFilmové rady'jiŽ se mělo požadovaných změn dosáhnout;dokument v tomto pojetíreorganizacizavršoval- ukazuje to na
hlubšípříčinyjeho vzniku, protožesamotnoureorganizacivyvolala zmíněnáfilmová aféra s levicovými úchylkami.V tomto ohledu všakrezoluce nebylo využitodostatečněrazantně; vyváženě se v ní odrazilo jak negativní hďnocení ,,tendence bezideovosti
a apolitičnosti,pokusůo únikod problémůsoučasnostia takc zbytkůformalismu,,, tak
vývoje,schematismu,,.Y texsložiých otdzek současného
i výtky vtlči,,4jednodušovdní
tu se objevila i formulace o nutnosti ,,Iilwidacejakýchkaliv generačníchrozporů,,:nabádala staršízkušenéfilmďe, aby se zbavili prakticismu,rutinérstvía zbytkůformalismu
a osvojili si více metodu sociďistického realismu spolu s marxistickým ,,světovýmnáZorem...Naproti tomu mladíautoři by|i vyzývánike zvyšováníodbornékvalifikace. V literatuře se setkáviírnes tvrzením, Že rezo|uce by|a kritikou ,,levičác\ýchtendencí...3s
Podle mého soudu můžek uspokojivějšíodpovědi přispět i ana|ýzanávrhu textového
znění,na jehož redakci se podílely všechnypolitické složky.VychrázímeJi z Barešovy
žese mu na někte4ich místechzdďilo otupitjisté ostny vůredakce návrhu, zjišťujeme,
politice, některéjeho nově navrhovanéformulace byly akceptováčijím reprezentované
ny, některévyškrtl marně.3óV zásadě se však domnívám,že rezoluci o filmu pro svou
interpretacikulturnípolitiky využily obě skupiny; nejenproto, žesvůjvklad do ní vložily obě ,,rovným dílem..,ale taképroto, že se jednalo o obecnějšírys vývoje v letech
|948-1952 a byla tedy jakýmsi výrazempatovésituace, Levicový dogmatismus si obdobně osvojiljiráskovskou akci i zmiňovaný Štollůvreferát.3'
Rok l95l, vjeho první i druhépolovině, tvoří výrazně specifickou etapu ve vý.
zkoumání;silně narůstánapěvoji kulturnípolitiky, která by si zasloužilasamostatné
tí uvnitř KSČ, mnoŽíse různéstřety mezi stranickými proudy, kizový stav se např.
ve filmu odrážístagnacívýroby. období od záÍi |951 aždo srpna |952 pak prolomi,5Kusiík,A.: c. d., s.325, 327.Rezoluceje ,,svouzákladnítendencí
protidogmatikům...
Podle
namířena
jako moméhonázoruvšakv případěrezoluceo filmu nelzepoliticko.ideologické
soupeřenípřeceňovat
tvorbynespokoje.
žeobě skupinybyly se stavemÍilmové
tivjejího vzniku.7r, zněnírezo|ucejepatrné,
ny jinak.
b sÚA' A Úv xsČ, Í' |9l7, aj' ó7l. G. Barešvyňal formulaci,aby socialistickátendenceÍlJmu,,nebyla
vtěsrujnado obsahu,v podstatěnevhoclného,
nýbržaby vyplynulaz ruimětujako přirozený důslerlekjeho
správnéhosměřovdní.,,
Naopak se mu nezdďilo vyjmoutz rczo|ucepofudaveko nutnostivyhýbáníse
i vulgarizaciuměIecVJormy,,..Z návrhu
naturalistickchtl
a staticUhopopisuskutečnosti
,,všenlúskalím
téŽ vyp|ývá, že byl původnězamýšlenjako iniciativa Kulturní rady, což hovoří ve prospěchV.
studii.
kterýjí předsedal.Problémrezolucea redakcenávrhuby zasluhovalzv|áštní
Kopeckého,
3?Kusák,A.: c. d., s.2.77a3ll2;G. Barešv říjnu195l interpretoval
K. Gottwaldovirezolucio filmujako
sv. 103,aj. l 168.Dopis
dokument,kterýpředevším
ádat obratk ideovosti'(sÚA, A ÚV KsČ' f' 100124,
G. BarešeK' Gottwaldovizc dne 16. 10.1951)
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lo dominantníposti
po pádu R. Slánské

mocenskéhoposta.
1945, zbavila kultu
sadila se v ní forma
nie byla,,kodifikov
Toto dynamick(

nějšímuarchivním

sldnštině nebyli bý
řazeni do procesu I

údajněvystavenZa
ké zajimavé bliŽe s
redaktorů, kitiků'

scénuopustit, Jiří (Literarní noviny, I
Seifert' Karel Čap

K zodpovězení
bude zapotřebí v1

a vnéstprvek mezi
na z hlediska česk
bo filmovou politi
kulturních linií.) S

ústředníhoarchivu
zůstalostia v nepo

se rovněž otevíráp

,80změnáchvkultu

tuřev letechl95l-l!
roŠtoll,L' - Taufer,J.:
No\
i9, s. 5-6; totéž,
'oTuto informaci mi
komÍs
Rehabilitační
nenívyloučeno'Že r
Barešemze dne 3. 6.
a' Srv' např.Janoušek
ratura1948-195ó'o

ožadoetona
váaťélněra'ovosti
r",tak
V tex"; nalismu
n ná-

,vl i-

lo dominantnípostavenílevicových radikálůna kulturníscéněa ze změn nastolených
po pádu R. Slánskéhočerpalpozději proces nazývanýpoeticky ,,tdním,,.38
Destrukce
postavenísekretariátuÚv rsČ v podobě, v jaké se utvářel od roku
mocenského
1945,zbavi|akulturnípolitiku KSČ hlavníchpředstavitelůlevéhokomunismu a prosadilase v níformace ,,umírněných..,
která se ovšembrzy stávalabrzdou;jejínová li.
nie byla ,,kodifikována..ve stati Ladislava Štollaa Jiřího Tauferav létě7952.3,
Toto dynamickéobdobírovněžklade před historika otázky podněcujícík důklad.
nějšímu
archivnímustudiu.Není zodpovězeno,pročpřes intenzivni kampaňproti tzv.
sldnštiněnebyli bývalípracovnícisekretariátuÚv rsČ (G. Bareš,P. Reiman ad.)zařazeni do procesu se Slánským. (Na Gustava Barešeby| již na přelomu |et 195|/52
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Bylo by taúdajněvystavenzatykač,který všakprý sám K. Gottwald suspendoval')ao
kézajimavéblížesledovat,jak se tato kampaň promítlado postavení,,levičáckých.,

rvého

redaktorů,
kritiků,dramaturgůapod. (např. zatímcoJan Šternrnusel na časkulturní

:šovy

scénuopustit,Jiří Hájek se udrŽel).a'Málo víme o zákulisí vzniku nových periodik
(Literarnínoviny, Film a doba ad.),povolováníknih tabuizovanýchautorů(Jaroslav

i, vů|ová.
svou
Ioži,tech

Seifert,Karel Čapek),výstav výtvarnéhouměníi o uvolňováníve fi|movétvorbě.
K zodpovězenítěchto otázek a ke komplexnímustudiu let l948-1952 v kultuře
bude zapotřebí vytvořit širšíbadatelskou základnu, konkrétnípracovní skupiny
a vnéstprvek mezioborovéspolupráce.(Kulturnípolitika KSČ nebyla např. zkoumá-

ob-

na z hledtskačeskoslovenské
ekonomiky azní vyplývajícíchdůsledkůpro edičnínebo filmovou politiku. Hospodářské zájmy se jistě promítaly i do soupeřenídvou

vý.

kulturníchlinií.) Stále je nevyváženěvyužívárra
pramenná základna; vedle Státního

lpěapř.

ústředního
archivuje nutnétěžiti odborovéarchivy,archivy nakladate|ství,
svazů,po.
zůstalostia v neposlednířadě kontaktovattakéžijícípamětníky.Dostatečnýprostor

mi-

se rovněžotevírápro edice závaŽnýchpranrenůa čistěmateriálovó studie'

rdle
mocJe,)la
gho

Íse
rhu
ko
pis

]8o změnách v kultumí politice v tornto období jsem přednesl přís$vek K počátkům
',tání..v českékul.
tuře V letech 195|-1,952na meziniárodníkonferenci ..Zlatá šedesátá..vednech l6.-l8. 6. l999 v Praze.
'nŠtoll,L' - Taufer,J.: Proti sektářstvía liberalismu - za rozkvět našehoumění,Literární noviny l952, č.
19' s' 5-6; totéž,Nový život' |952' č.7' s' 1053_l069'
'.,Tuto informaci mi sdělil v ziňi |999
Karel Kaplan a pochází od Gustava Bareše během práce
Rehabilitační
komise ÚV KSČ v roce l968. K. Kaplan v archivechžádnýtakový doklad nenďezl, i když
nenívyloučeno, že mohl existovat. Podobné infonnace obsahuje záznam rozhovoru M. Reilnana s G.
Barešemze dne 3. ó. 1968. (A NM, PozůstalostP Reimana, kart. 29.)
llSrv. např Janoušek,P: Proces se Slánskýmjako periodizačnímezník v českéliteratuře?,in: Česká literatural948_l95ó' opava l993. s. 33.
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kosti pravdyo
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Itlo, kruro

Ro*In,n ďo[tiiil,éhoilezď,
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nl:ďýet l7zilouatelů

K eÁutanéclieí ý1ďovýct zcfiezátů
a mdtcziáIů

příspěvekmá výlučněinÍbrmativnícharakter,a bude proto krátký, tak
;růj
říkajíc zpravodajský; vycItázi * mimo jíné* z mého studia části fondu
|Vl
J. Y ISyndikátu českýchspisovatelů(LA PNP' StaréHrady, srpen-září 1999).
Vlastnímdiskusnímpříspěvkem'jemužbude možnévěnovatse později, bude prv-

l

ní svazekprojektu, který připravujeme společněs kolegou Jiřím Knapíkem. Cílem
projektujeshromáždit,interpretovata předevšímvydat tiskem všechnydostupnéprameny a materiálie, které se týkají sjezdu mladých spisovatelůuskutečněného
na
Dobříšimezi 13. aŽ I7. bÍeznem1948,krátce po únorovérn
převratu.Edice vyjde péčíÚstavu pro českouliteraturu AV ČR v Praze v roce 2000.
Samo datum konání sjezdu představujepro badatelecosi tajemného,co dráždíjeho zvídavosta co toužíodkrýt, tím více' vi-li,Že šlo o poslednísvobodnésetkáníspi.
sovatelůa |iterarníchpracovníkůtak odlišných generačněi názorově. Jak známo,
sešlose na Dobříšišest,resp. sedm literárníchskupin (skupina kolem Rudéhopráva'
skupinakolem Mladé Íionty,skupina ohnice' Skupina 42, Skupina Ra, mladí katolicky orientovaníautoři a tzv. ',neseskupení..),
členovéSyndikátu českýchspisovatelůa zástupci Svazu českémládeže(Stanislav Neumann, Pavel Kohout aj.). Nakolik
se podaříodkrýt dění kolem sjezdu nám, je velkou neznámou, nicméněsám pokus
proniknoutdo spleti dobových inÍbrmacía v tomto labyrintu se přibližovatdo blíz.
kostipravdy o sjezdu nesmíbýt dále odsunován,již proto, žednes ještěžije několik
jeho účastníků'
jejichž paměťmůžepodat uspokojujícíodpověď na nejedenotazník,
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který se nad zatím sebraným materiálem rýsuje. Podařilo se nám navíc najít téměř
všechnyreferáty, kteréna sjezdu zazněly, a to jiŽ Samo o sobě stojíza zamy.šlenia za
úvahuo edici materiálu.
V posledníchněkolika polistopadovýchletechbylo několikadennímubřeznovému
sjezdovánína Dobříšivěnováno hodně úsilí,v tisku i v odbornýchpublikacíchbylo
otištěnoněkolik drobnýclr článkůi delšíchstatí;jejich pisatelése od polohy infor.
mačnípropracovávďi až k hodnotícímsoudům,lečty nelze vyslovit, jak známo,bez

Šterna),ale bc
sloupcovékort
ník z jednání.
kdy nevyšelv poúnorovér
Hájek, Ludvík

pouze o zlome

znalosti komplexníhrrsouborumateriálu,týkajícíhose tétojistě pozoruhodnéudálosti v českékultuře konce čtyřicátých let. Protože autoři vycházeli pouze z části doku.
mentůSyndikátu českýchspisovatelů,nemohly být jejich úvahy ničímjiným než

původníverze

Jítje třeba znovu ,,adfontes..!
dobrými kompiláty z dosud napsaného.

ze referáttl zit:

nic nenapovíd
pěvky v korek

Jak si představujemevýsledky výzkumu? Předevšímbychomjej chtěli rozdělit do

patnácti stech '

dvou fází:
I, fdze - Výsledkem prvni fáze výzkumu bude vydání souboru referátů,kteréna

dc
Součástí
lo řečeno,.;s

ského rokován

sjezdu mladých spisovatelůzazněly,spolu se zápisy diskusí,kterébyly pořizovány po
průběhukaždéhobloku referátů.Tyto diskuse,jak se zdáz materiálu samotnéhoa jak

rekonstruovat

to potvrzují svědectví účastníků,
byly místy velice bouřlivé a zčásti odrážejínapětí,
kteréna sjezdu panovalo mezi něko|ika uměleckými skupinami.

Chalupeckého
vána pečlivěji

Materiálově vycházímepředevšímz dokumentůchovaných v depozitáři LA PNP

záznam o prů

ve Starých Hradech u Jičína.Bohuželv příslušném
fondu se nenacházejívšechnyre-

sborníkusice t

feráty, o nichž bezpečněvíme, že na sjezdu byly proneseny. Některé lze rekonstruo.
vat (nebo se o to pokusili sami autoři),jiné snad neúprosnýčasodvál do propadliště

néstenogramy
nejsou pojoty ,

dějin. Jeden ze scházejicich referátů,projev Ludvíka Kundery, vyšel v šedesátýchle-

pracovní meto

tech v časopiseImpuls v oddíledokumentů.Do Impulsu o dobříšském
sjezdu napsa_
jeho
v
pojednání
li tédobě zasvěcené
i dalšídva z
účastníkůFrantišekBuriánek

opak za to, Že

(v šedesátýchletech šéfredaktorčasopisu)a Kamil Bednář; F. Buriánek i K. Bednář

spolu s referát

V tuto ch

ve svých článcích shodně píší,že by stálo za to, zveťejnit obsah referátů.
Předpokládali jsme proto, že v redakčníagendě Impulsu, která je nyní uloženarov-

V. Kopeckého

něžve starých Hradech, budou i jiné materiálie týkajícíse sjezdu, lečtato hypotéza

ztÍatily v tiská

se ukázala po studiu fondu časopisuImpuls lichá; najdeme v něm leccos zajímavého

zkoumat archi

o vzniku časopisuImpuls, o přispěvatelích, hojnost redakčnípošty,údajeo nákladu,

stalost Františ

honorářích atp., ale hledanéinformace o sjezdu mladých spisovatelůči případnére-

předána)' Kan

feráty ve fondu obsaženynejsou.

konstruovataj

Vydáním e

Nicméně existují nejen archivy při státníchinstitucích, ale naštěstíi archivy sou-

mě pokusíme

kromé.Dalšíscházejícíreferáty se nám podařilo objevit v soukromémarchivu (u Jana

Dobříšidělo..

nýbržo vysázenénezlomené,tedy
Šterna),
ale bohuželnejde o autografyúčastníků,
sloupcovékorektury, kteréměly posloužit později jako sazba pro připravovaný sborsjezdu niník zjednání. Nepos|ouŽily bohužel,protožežádnýsborníkz dobříšského
kdy nevyšel a vzhledem k rozdílnostiprezentovanýchnázorůsi lze jeho existenci
v poúnorovédobě jen stěžípředstavit.V korekturáchje celkem šestreferátů(Jiří
jde
Hájek' Ludvík Kundera, Pavel Kypr, Zdeněk Urbánek, Kamil Bednář a Jan Štern),
pouze o zlomek první částisborníku,a pokud se nenajdourukou nebo strojempsané
původníverze těchto referátů,budeme nuceni využítpro edici tohoto znění;protože
nic nenapovídátomu, Že by kdokoliv prováděljakékolivzásahy do textu,lze tyto přís.
pěvky v korekturáchpovažovatza autentické.Není však vyloučeno,že původníverze referátůzůstaly v tiskiírně u sazeče,příp. se mohou nacházeÍv dalšíchyice neŽ
patnáctistech kabicích dosud nezpracovaného
fondu Syndikátu českýchspisovatelů'
Součástí
dokumentaceo sjezdu ve zmíněnémstarohradskénr
depozitáři,jak užby.
lo řečeno,jsou takézápisy o diskusi sjezdovéhojednání.V první,úvodníden dobříšskéhorokování nebyl k dispozici stenografický záznam, a diskusi proto bylo třeba
rekonstruovat
' Zachova|y se dva pohledy na tyÍéž
události - jednou z pera Jindřicha
Chalupeckého'podruhéod Kamila Bednríře.Diskuse v dalšíchdnech byla již mapována pečlivějia ve tbndu se tak nacházínejen rukou zapsaný,ale i strojem přepsaný
záznam o průběhudiskuse. Autoři předmluvy k chystanému,leč neuskutečněnému
sborníkusice napsali, žediskusi nelze rekonstruovat,,,neboťchybějíodbornéa přes.
néstenogramya každézpracovdní by bylo neúplné,nepřesné,a tedy zkreslující.Proto
nejsou pojary do sborníku a místo dokumentdrníchajznamů zařazujeme jen ukizku
pracovní metody sjezdu,.. ale po prostudování starohradskéhomateriálu mánre naopak za to, že diskuse byla zachycena dosti důkladněa Že je nezbytnéotisknoutji
spolu s referáty,jinak by opět vznikla nepřílišzdaÍ1|á
edice ,,castrata...
V tuto chvíli scházejí referáty J. Chalupeckého, M. Sedloně, V' Vokolka,
V. Kopeckého'I. Skály a' J. Kotalíka (J. Grossman se svůjreferát pokusil později re.
konstruovataje vydán ve svazku Ana|ýzypod názvem o kitice). Buď se nenávratně
zÍrati|yv tiskárně při sazbě, nebo se najdou uloženyv archivu, uvidíme.,.Zbývápro.
zkoumat archiv nakladatelství orbis, kterémělo sborník původně vydat, dále pozůstalostFrantiškaBuriánka (částje uloženana Starých Hradech, částnebyla dosud
předána),Kamila Bednáře, příp' i jiných, kdo měli k chystanémusborníkublízko.
Vydáním edice referátůspolu se záznarny o průběhudiskuse se tak v písemnéformě pokusímerekonstruovat,co se v jednotlivých březnových dnech roku 1948 na
Dobříšidělo. Tomuto ,,dění..bypotom měI dát smysl (,,osmyslnit..)svazek následu-
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jící'příp.svazky následující.
Vedle interpretačních
statíby měl(y) obsahovatprameny a reflexetýkajícíse přijetísjezdumédii,oficiálnímikulturnímii politickými kruhy' měl(y) by obsahovati jiné doprovodnémateriály,např. infomraceo Večerech
mladépoezie, kterépředcházely samotnému
sjezdovému
rokováníjiž od podzimu
1947,a opětjejichreflexe(časopisy,
noviny,paměti'vydanédeníkyap.).
II' _To se všakjiž dotýkámeotázekdruhéfiize našehoprojektu.
Nad konkrétním
materiálemse ukazuje,želeccos,co podávalydosavadnístudie
neboučební
pomůcil<y,
vycházejici po|JzeZ produkcetištěné
v nakladatelstvích,
bude
třebavyložitjinak' žepřelom čtyřicátýcha padesátýchlet budetřebazbavitmýtů,Že
bude nutnopřistoupitk tomutoobdobíbez apriorněvnášenýchhlediseka bez konceptuálníhoschématu(paradigmatu)dneška's vědomím,Že musímedešifrovatdo.
bový ,,newspeak..anověsi vymezitjednotlivé
pojmy,např.v průběhu
sjezduhojně
pouŽívaný
kategorii
atd'
Bude
,,socialismus..,
nezbytnévelice opatrně
',svobody..,
rozlišovat
mezi tím,jak danýčlověkmyslela jak v danésituacijednal(ak žil)a co
jej k tomupřimělo.
\ěcnéa neapriorní
viděnídobříšskóho
sjezdujistě napomůže
k lepšímu
pochopeníproměn,k nimždošlomezi tříletýmintermezzem1945až 1948a únorovýmiudálostmi'tedydo doby,neždošlok tzv.ostrému
kurzu,

Í//a/,*it

,rPol

v ec!/
Y
I
\./

7važujt
I týchÍ

poezi,
kým časem,jeJ

nejsou pro čes

Jako by se to p
togikám,. _ Č

tických ufuÍIo

V dnešníd

nejistoty, v ide

zároveň i poci

a vztahy ideov

úselq.,,zY těc

,,nečasedějin,
sálního,jedno

vaného světa,

vývoje.V liter

nelze zachránl

v nich zakódo'
značnourezig

'Trávníček,J.: Po
I Marek, J.: Kontu
podle knihy J. Tt
r Tt.iívníěek,J.: c. r

4ó

bLa/r*,rKtt*trutr

,,Po1o^shé,,
.o,,ne[eilé,,
t, eeske
FoeTr

T

o proměnách česképoválečnépoezie, narazímena řadu složi1vaŽujeme-li
tÝctra obtížněřešitelnýchproblémů.
Jednímz nich je vztah mezi skutečnou
I
poezií,nikoliv jejími ideologizujícíminapodobeninami,a dějinami, historic-

l
V
kým časem,jeho požadavky a iluzemi. Lze přijmout tvrzeni J. Trdvníčka,že ,,dějiny
nejsou pro českéhobdsníkaposledních zhruba padesdti let médiemspolupracujícím.
Jako by se to podstatnédělo spíšeproti jejich ,železnýmzákonitostem, a ,vývojovým
logikim,. _ Českou lyriku mezi čtyřicdrÍmia devadesdtymi tety neodvodímez politických udcilostí.,,I
V dnešnídobě se historická věda zabývajícíse poválečnoudobou ocitla ve stavu
nejistotý v ideologií vyprázdněnémprostoru,který ji vedle vědeckévolnosti přinesl
zi{roveň i pocity nedůvěry ve své schopnosti ,,přesněji určit a popsat posloupnost
a vztahy ideových a duchovníchproudů, kteréchclrakterizujícelou epochu nebo její
úselq..,z
V těchto souvislostech se hovoří o rozpadu času,o ,,zastavenémčase,,či
,,nečaseděitn.,, a historická věda, uvědomujícsi rizika spojená s představouuniver.
sálního,jednotnou ideologií a z jednoho bodu vysvětlovanéhoa přehledně strukturovaného světa, ztrácí pevná metodologická východiska a relativizuje sám pojem
vývoje.V literárnívědě se prosazujístále výrazněji hlasy, Že tradičníliterárníhistorii
ne|ze zac|uánit jinak než cestou nové interpretace textů i jejich dějinného podloŽí

v nich zakódovaného,tedy hermeneutickoumetodou,a|e zároyeň s tím i související
značnourezignacína vědomí historických souvislostíliterárníchjevů' Jako způsob,
'Trávníček,J.: Poezie poslednímožnosti,Praha l996, s. l l.
. Marek, J.: Kontury soudobéhomyšlenío dějinách,
Český časopishistorický l990' s, 92_l05; citováno
podle knihy J. Trávníčka:Poezie posledni možnosti'Praha l996, s. l7_l8.
. Trávníček,J.: c. d., s. I 3'
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jak očistit,,čaS
textu..od ,,nečasu
dějin..,nabízínapříkladJ. Trávníčekcestu reinterpretace básnických texti: ,,Literdrnímuhistorikovi posledníchpadesdti let /.../,pokud

sférumeditativní
mají zcela viditel

Biebl. /.../ V pomt

chce zachrrinit svou disciplínu, nezbývd tedy nic jiného, nežaby se stal interpretem.,,a
Pokusme se všaknikoliv o interpretacibásnických textů,jak v souborusvých ana.
|ýz v knize Poezie poslední možnosti předkládá jako řešení J' Trávníček, nýWž

proto stdle k nadi

o osvětleníněkterýchliterárněhistorickýchpostojů,čichcete-lisetrvalýchparadigmat
nebo modelů, dobově příznačnýcha ideologicky zaci|ených. o to plastičtěji se nám

tik, spiritualista, l
se ironiclq rozdír,

totlž ozÍejmi situace, vjaké se ocitala tehdejšíčeskápoezie' zřetelněji se nám vyjeví
dobová úroveňmyšlenío literatuře,ale hlavně si uvědomímerecepčnímožnostia li-

čaře v česképoez

mity těchto velmi problematickýchřešeníi jejich dnešnídůsledky.Půjdemetedy cestou opačnou- od dobových ,,historických..požadavkůkladených na poezii, její

Neumann, J. Woll

funkci a roli básníka,k možnostemintegrity básnickéosobnosti definujícíse dílem.
Budeme-li se vracet k některýmdávno překonanýmideologickým bludůmz padesá-

o Neumannovýct

tých či sedmdesátýchlet, nechceme tím prokazovat mylnost a škodlivostŠtollovy
představy vývoje socialisticképoezie či Petrmichlova dějinnéhokonstruktu nebo
Půjdenárn
Blahynkova pojmu ,,pozemšťanství..,
a pošetilé.
to by bylo dnes zbytečné
předevšímo to, co mimo jiné tyto koncepcev soudobéliteratuřei v myšlenío ní způ.
sobily.
Neblaze proslulý referát L. Štoilt Třicet let bojů za českou socialistickou poe.
zii, přednesenýzprvu na interníkonferenci Svazu československýchspisovatelů,při-

příkladem odstraš

komunismu, optir

čivě prožívajícínt

Wolkrova Hosta d
dobí. Naopak dok
válce' Bylo jasné

lo jakéhokoliv vý

dukci alespoňčás
lože,jehoŽ důsled

tové poezie od c
Apollinairovu, Ril

nesl poprvév poúnorové
době jednoznačné
vymezenítoho,jaký básnický rodokmen
má socialisticky orientovanápoezie.jakou má mít společenskoufunkci i jakéatribu-

měření, K. Bedná

ty má splňovat básník novédoby. L. Štollzde vytvořil příznačnýsoubor ideologických požadavků,určil vývojovékontury doby minulé a naznačillogiku budoucího
vývoje. Vymezil tím kulturně politickéhorizonty a pochopil roli poezie jako speci-

a řady záměrných

fického výrazu ideologického boje. Není dnes složitépodrobitjeho ahistorickou konstrukci kitice, vždyťv průběhušedesátýchlet to věcně a fundovaněučinilijiní. Štoll

Neumannem, J. W

se v referátu představil ,,jako historicbý kritik, snažícíse odhalit onen živý svtir ui.
kladních vývojových tendencí v poetické oblasti našeho společenskéhovědomí.,,5

retiky a kitiky J.
mu modelu vývoj

terárního dramatu
kdežto spiritualist
sté'P. Valéry...)je
L. Štollpo cel

Našel v básnickém díle S' K' Neumanna ,,páteř vývoje české
poezie za poslední půlVedle S. K. Neumanna ocenil J' Wolka, V. Nezvala a K' Biebla. odmítl nastoletí...ó

til, ustavičnějipo

opak zcela většinumeziválečnépoezie, předevšímpoezii smrti, časua ticha, celou

a v sedmdesátých

lového konstruk

ho rozvinul v tern
oTamtóŽ,s. 14.
'Štoll,L.: Třicet |etbojůza českousocialistickoupoezii, Praha 1950,s. 1l.
ó Tamtéž,
s. 17.

4B

'Tamtéž,
s. 35
ETamtéž,
s. 73

sférumeditativníreflexivní poezie: ,,Hora stejnějako Hořejší,Seifert a později Halas
majízcela viditelně jiný kořen nežNeumann a než raní devětsilóci Wolket Nezval,
Biebl, /','/ V poměru k socidlní realitě jsou rozkolísani a častobezradní,a utíkajíse
proto stdle k nadčasovostia k menfyzice, a subjektivisticky se zavíjejí,..,Negativním
příkladem odstrašujícíhospiritualismu se mu stal F. Halas; ,,subjektivistický romantik, spiritualista, plný vnitřních hypochondrických úzkostí,nejistoty a nevíry,vnitřně
se ironicky rozdírající,křečovitý,propadajícífonnalismu'..' L. Štollvymezil přímočďe v česképoezii dvě tendenceči vývojovélinie - materialistickou,spjatou s vizí
komunismu,optimistickou,opřenou o senzua|istickyradostnéproživánisvěta (S. K.
Neumann,J. Wolker' V. Nezval), a spiritualistickoupoezii existenciálníúzkosti,s mučivěprožívající
nedůvěrouve svět smyslůa možnostibásnickéhoslova. Nezmínil se
o Neumannových dekadentníchpočátcích,opomenul křesťanskypokornou poezii
WolkrovaHosta do domu, omluvil Nezvalovo poetistickéa hlavně sunealistickéob.
dobí.Naopak dokazoval falešnostHalasovy politicképoezie v obdobíMnichova i po
váIce.Bylo jasné,žedo takovétovývojové',historické..geometrie
se mnohotvárnédílo jakéhokolivvýznamnéhobásníkanevtěsná,vždy přesáhne tuto ideologickou redukci alespoňčástísvétvorby.Připravil česképoezii takovéideologickéProkrustovo
lože'jehoždůsledkypociéujedodnes.Negoval téměřcelý vývoj modenríčeskéa svě.
tovépoezie od devadesátých let _ dekadenci, symbolismus' avantgardu,poezii
Apollinairovu,Rilkovu, Valéryho,Palivcovu, ale i mladšíbásníkyexistenciáIníhozaměření,K' Bednáře, dynamoarchisty(např.F' Listopada či J. Hořce), významnéteoretiky a kitiky J. Grosmanna,V. Černéhoa B. Fučíka.Zacenu ahistorickéredukce
a řady záměrných dezinterpretacídospěl L. Štollke svémunebezpečnému
dipólové.
mu modelu vývoje poezie. Na některýchpečlivěvybraných proÍagonistech
tohoto li.
terárníhodramatu dokazoval, že materialistická linie poezie, zastupovaná S. K.
Neumannem,J' Wolkrem aV. Nezvalem,je onou ozdravujícísilou budujícínový svět'
kdežtospiritualistickáči rnetafyzickálinie (F' Halas, J. Hora, J. Palivec, existencialije odkázána k zánikujako relikt staréhosvěta'
sté'P. Valéry...)
L. Štollpo celou svou dalšíliterárně ideologickou kariérututo představuneopustil, ustavičnějipouze varioval a hledal dalšíargumentyprojejí platnost.Zjeho dipólového konstruktu vycháze|a i koncepce Petrrnichlova, později Rzounkova
a v sedmdesátýchletech se tímtopřístupemsnaživěinspiroval i M. Blahynka, který
jenžbyl v mnohémjen zástupnou a liberálho rozvinul v termínu,,pozemštanství,,,
?TamtóŽ's' 35'
ETamtéž,
s. 73
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nějšípodobou výchozí Štollovy představy materialisticky orientovanésocialistické
poezie.

frontaci s texty
všechnoz velk.

Po pádu komunistickéhorežimu a krachu marxistické ideologie však nastává

mezujícíchpoj

dalšípokračováníonoho L. Štollemrozehranéhobásnickéhozápasu mezi materia-

dle kriterií et

lismern a spiritualismem. Pochopitelná snaha rehabilitovat a čtenářskyzpřístupnit

identifikace s k

díla mnoha významných básníkůspirituálníorientacea častotragických osudůved-

Bohudík vý

la občas k tomu vymezovat poezii znovu podle ideologického klíče,prokazovat'

s nebeským, dc

,,žespiriluóIně křvsťanslúvětev avant7ardy dvacdých let našla na sklonku 2' svě,48
tovévdlky a hned po ní, víceméněve skrytu pak i po únoru
úctyhodněpočetné
pokračování v tzv' rozptýlenégeneraci (většinou) katolicbých bdsníků,jejichž díIo

tuálním, apolor

teprve za našich dnů md šanci dostat se na světlo Božía zčdsti se začínó už objevovat.,,9Aby dokázal platnost tétosvéteze, S kterou lze jen souhlasit, vyda| Ivan

cím proměny v

Slavík spolu s Jiřím Hauberem anto|og1ičeskéduchovní lyriky XX. století s ná-

ideovéprovenie

pro přesnějšípt
i tajemstvíbást

Poezii nelzt

zvem Krajiny milosti, v nížsoustředil ukázky ze sto osmi spirituálních básníků

nických osobnc

převážněkatolickéhoideovéhozaměření.Ve vědomépolemice s redukujícímpojetím Štollovýma jeho Žákůvřazuje I. Slavík do tétoantologie nejen J. Wolkra, ale

literární genera
koexistovaly a r

i V. Nezvala, A. Macka, J. Horu, J. Skácela, Y- Závadu a pochopitelně i F. Halase
s V. Holanem. Dochází ke zvláštnímuparadoxu:J' Wolker a V. Nezval tedy jednou

básnickéhonatr

poslouŽili L. Štollovijako modeloví básníci materialistickéorientace, podruhéI.
Slavíkovi jako autoři spirituálních básní.Editor si byl vědom v případě Mackově,

řady romantiků

Horově, Halasově i jiných autorůonoho ,,rozdvojení..básnickéosobnosti,jak tento
jev nazývá v předmluvě'

Neruda, vedle r,

stál hněvivý, trt

vedle sladkého

čivěprožívajíc

nické naturely,l

I v tomto případě docházi k interpretačníredukci vedenésnahou dokázat početnost Zástupuspirituálníchbásníkůa neochudittentomnohohlasýchór o některékrásné básně významných básníkůjiného nature|ui zaměření.Kritériem pro takovéto

do vyhraněnýcf

vymezení ,,širokého..pojetí katolické literatury je znovu ideologie, potéhledisko te-

tí básnickéhoslr

matické. Martin Putna ďeťlnujetoto Slavíkovo, Rotreklovo či Kratochvilovo pojetí
takto| ,,Katolicl<Íliteratura je autonomní,ale nedíInoučóstíuvnitř celku ruirodní li-

možnostípoezi

teratury; vyděIujeji nikoliv styl, ale ideovd pozice autora a případně temntika,,,|nM.
Putna si je úskalítakto definovanékatolickéliteraturya výborůz ní vědom: ,,Bdsník

měrně samosta

hltÍsícíse ke katolicismu se v takovýchtoantologiích ocitti takřka automatic|q, s menšímči vůbecilidným ohledem editora na uměleckékvality, a ocitd se tak někdy v kon.

znamnéosobno

Naše znalos

pozic, poetik. B

mální historick

třeba sebelepší

na novévíceči
, Krajiny milosti.Antologie české
duchovnílyriky XX. století,Kostelnívydří l994' Editoři IvanS|avíka
Jifi Hauber's. 9 (PředmluvaI. S|avíka).
'oPutna,M. C.: Českákatolickáliteratural848-l9l8, Prahal998,s. 2l.

.,hledte,
kdo
frontaci s texty autorů mnolxemvýznamnějších,zařazených s podtextem
všechnoz vellcýcha slavných psal duchovně laděné bdsně.,,,, Ze čtyř konceptů vymezujícíchpojem ,,katolická literatura,. tři z nich ,,definujíkatolickou literaturu podle kriteií

evidentně mimoliterárních: kněžskd profese autorů; plnd mordlní

identiflkaces katolicismemi zójem, byťmalý, o duchovní otázky.,,lz
Bohudík vývoj poezie není určovánbojem synů světla se syny tmy, pozemského
s nebeským,dočasnéhos věčným'radostnéhos tragickým, rnaterialistickéhose spirituálním,apolonskéhos dionýským"Tyto opozitníkategoriejsou přílišhrubými nástroji
propřesnější
pojmenováváníjedinečnosti,mnohotvárnostia specifičnostisvětapoezie
t tajemství
basnickétvorby, přílišabstraktníma aprioristickýmmodelem nepostihujícímproměnyvývoje básnických osobnostíči celých vývojových etap poezie.
Poezii nelze beztrestně sevřít v takovýchto ideologických konstrukcíchjakékoliv
ideovéprovenience;v nich nelze totižzachovatani integritujednotlivýchSložitýchbáSnických osobností,ani polyfonní charakter poezie. V každénárodníliteratuře' v každé
literarní
generaci,vjednotlivých směrech,skupináchči básnickýchškoláchvedle sebe
koexistovalya vždybudou existovatvyhraněnétvůrčí
osobnostičastovelmi rozdílného
básnického
naturelu,viděnísvětai poetiky:vedle slunnéhostaročínského
básníkaLi Po
stál hněvivý,tragický Tu Fu, vedle společenskyvášnivě revoltujícíhotitánskéhogesta
řady romantikůžila tradiceelegickéhointrospektivníhomelancho|ického
romantisrnu,
vedle sladkého spontánního improvizátora V. Hálka stál nedůvěřivý, skepticky J.
Neruda,vedle radostně naladěnéhorobustníhoV. Nezvala tragiku lidskéexistence mučivéproživajicí
F. Halas. Tyto zdánlivě čiskutečnětypologickyrozdílnéosobnosti,básnickénaturely,možnosti poezie' vytrženyz historických souvis|ostídoby a postaveny
do vyhraněnýchantitezí,na sebe strhávajípozornostrecipientů,zatlačujíostatnívýznamné
poezie' takžemístocelépolyfbnníškály dobových moŽnososobnosti<lobové
tíbásnického
slova se nášobraz z(lž'í
na dipólový typologický antagonismus.
Našeznalost dění v česképoezii je třeba za|oŽitna vědomí různýchosobitých
poezie, mnoha nezaměnitelnýchbásnických h|asůrťrznýchtradic, ideových
možností
pozic,poetik.Budme rádi,že násilnéa literatuřezvenčívnucenérozdělenína tři poměrněsamostatněse rozvíjejícívětve se stalo víceménějiž jen nepříjemnoua nenormálníhistorickou zkušenostínárodní literatury, neusilujme proto ani nyní, vedeni
třebasebelepšími
úmysly,znovu rozdělovatpodle mimouměleckéhoklíčeliteraturu
na novévíceči méněprivilegovanéreprezentativnískupiny.
llTamtéž,
s. 22
lr Tamtéž,
s. 26

5/

Literiárníhistoriezkoumajícíděnív literatuřepoválečné
zbavit
doby se nemůže
odpovědnostiinterpretovat
dobovéhistorickémilieu, v němžliteraturažila'Nelze se
jednotlivýchděl, výzkumemn,času
spokojitpouze interpretací
textu.o,nelze vyložit
pohyby v národníliteratuřepouzeZpozice téčionéideologie,nelzetakézpřesňovat
a ustavičnědokreslovatmapu národníliteraturyo skrytétváře čitváře ve stínu,aniž
bychomneurčilihodnoty,porněry,vztahya souvislosti.Právě zásadní,nová interpreje nezbyttace,,času
dějin..se všemijeho složitostmi,
omyly,iluzemia peripetiemi
nou podmínkouk tomu, abychom neopakovaliv zrcadlově převrácenémsmyslu
štollovskýideologickýkonstrukt'

&o 7*
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ovolte

klína.
jen př

znovu se zmoc
k nim přibližuj,

měňuje v přítě
(Jan Kopecký'

Stejný autt

společnost'kr
v padesátýchl
ze pouze mec

dělnické třtdy
ýká se jak výl

kým to uděldrt

Doufám, Ž
přelomu 40. a
Tylovi.

Preference

s/tou koncepcJ

Když byie

29. kvétna |9t

'Praha 1959,s. I
, TamtéŽ,
s. 13.

8,o Tormá,Ion,Ž

Ťq|o,il,énárzatq na pžeIomu

ěíyžieátý,/,soáďnsáti,l,let
"

ovolte, abych začalacitátem: ,,Dědicní po předcích nespadd nám samo do
klína. Je chybnd pře.dstava...,že kulturní dědictví tu ležípřipraveno a stačí
jen přijít a vybrat si, Tohoto dědictvíje třeba dobývat.A to vždyznovu. Vždy
Se
znovu zmocňovat hodnot, kteréoživn,oujen tehdy,je-li dost života v tom, kdo se
k nin přibližuje. Mrtvri úctanaopak tyto hodnotyještě ddl umrtvuje, konzervuje,proměňujev přítěž.My sami svékulturní dědicní vždy znovu vytvtiříme a oživujeme.,,
(JanKopecký,Knížkao Tylovi')
Stejný autor si ve stejnéknize pokládá. otázku, kdo je klasik. Existuje-li třÍdní
společnost,
kritéria klasika jsou podle Jana Kopeckého dána třídním hlediskem,
v padesátýchletech tedy hlediskem dělnickétřídy.Je zÍejmé'Že di|a minulosti nelze pouze mechanicky přijímat, ale je nutnékriticky je zhodnotlt ,,z hlediska úkolů
dělnickétřídy a jejího boje o vytvoření nové společnosti, Toto kritické zhodnocení
týká se jak ýběru toho, co v kultuře z minulých děl rozšiřujeme, tak i způsobu,jabjm to uděldme.,,,
Doufám' že se mi podařilo přenéstVás citacemi Jana Kopeckého do atmosféry
přelomu40. a 50. Iet, do doby návratůk velkým, či lópe řečenok velkému_ k J. K.
Tylovi.
PreferenceJ. K. Tyla na konci 40. let a v letech padesátých se opíralao nejedlovstou koncepci umění,poprvéformulovanou již v letech dvacátýcli.
KdyŽ byia na prvním poválečném setkání kulturních pracovníků v Lucerně
29.května i945 položenaotázkanovésocialistickékultury ajejího vztahu ke kultur'Praha1959,s. 14.
r Tamtéž,
s. 13.

de.
nímudědictví,označilZdeněkNejedlýv hlavnímprojevu]za ,,pdteřdosavadního
postavil
po
bok
vývojekultury..v oblastidramatuJ. K. Tyla' a
ho tak
mokratického
svémumilovanémuB. Smetanovi.Rozhodujícím
kitériempro něj byl dějinnýsoud
lídu.
Druhýmzásadnímbodemtylovskýchnávratůbyla v roce 1948opětNejedlého
studie o J. K. Tylovi vycbázejici ve Varu, knižně pak v roce 1950
v Československém
spisovateliv knihovničce
Varu.Z. Nejedlýopakovaněvyzdvi.
huje nutnostrevize kulturníhodědictví,kdy opětza hlavníměřítkopokládá lásku
lidových mas.Na J' K. Tylovi tedy oceňujepředevším
lidovost,realismussnažící
se zlepšit,povýšitdanouskutečnost,
hlavněspolečenskou,
nejtěsnější
spojenís pokrokovou soudobouideologiía konečněTylovo velmi úzkésepětís divadlem.
Divadlo,jak říká Z. Nejedlý'bylo J. K. Tylovi doslovasám život,J. K. Tyl přikládal divadluvelký významjako obrazui školenároda,stavělho nad všechnaumění
v síleúčinku,
vlivu jak najednotlivce,tak na celek_ národ,třídu.VrcholemTylovy
tvorby jsou pro Z. Nejedléhobáchorky,z nichžnejvýšestojíStrakonickýdudák'
který by si zasloužilstát se činoherní
obdobouProdanénevěsty,našímnejnárodnějšímdramatem.
Divadlarychlereagovala,
a tak rostepočetinscenací
J. K. Tyla,mnozíinscenáto.
pochopilijako výzvuk adaptacím
pro aktuální,
ři všakZ. Nejedlého
rozumějmespolečenské,
účely.Vzápětí se rozpoutalyčetnédiskuse o vhodnostiadaptací,úprav.
Zásaďnípolemiky vyvolala výrazně upravenáčeskobudějovická
ínscenaceTylova
Strakonického
dudáka,oceněnáporotouDivadelnížatvy|949 -jmenujme pro představujenněkteré
postavyvíl i matkyRosavy,
úpravy- vynechánybyly báchorkovité
Švandaje
obviněnz vyzvědačství
atd.
Tylovskédiskusedostalyoficiálníráznapočátku
roku l951 v Lidovýchnoviruich,
vrcholípak Konferencíčeskoslovenslcých
divadelníků
o dědictvíJ. K. Tyla pořádanou
z podnětuZ. Nejedlého
ministerstvem
věd a uměnía Divadelnía dramaturškolství,
gickouradouv Dobříši12.červnal95l.a
roku 195l se souběžně
Již v průběhu
s tylovskýmidiskuseminaplnorozbíhájiráskovskáakce,kterápo ohlasechna dobříšskou
konferenci(nakonci roku l951) tylovskédiskuse vytlačujea prostorovládá sama.J. K. Tyl se na stránky novin
3Komunisté- dědici nejlepších
tradicnárodních.ku|turněprogramovápřednáška:
tradicezredukoványna
linii J. K. Tyl - V Hrílek- B. Něrncová- J. Neruda- J' Sládek- S. Čech. A' Jirásek'
. Sbomíkz konferencevyšelpod nÍnvemŽivýodkazJ. K. Tyla v roce |952- referátya diskusnípříspěv.
ky _ Jan Kopecký,Vladimír Šmeral,Jiří Hájek. Vlasta Jelínkovr!otylie Beníšková,Vojta Zríhořík,
otomar Krejča,Karel Palouš,Zdeněk Nejed|ý'
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5 Např.: Krejčův a Palor
o Za program realismu
1

a časopisů
výrazněji vraci aŽ v polovirrěpadesátýchlet (1956) v souvislosti s oslavami 100.výročíjeho úmrtí,ale to už časověpřesahujerámec našehopříspěvku.
Hlavními aktérytylovs}cýchdiskusíje Zdeněk Nejedlý' liří Hdjek, jehož kritická
studie,,o nový poměr ke klasikům našehodramatu..4. února195l přenesla diskusi do Lidových novin, a Jan Kopecký. Diskutujídivadelníci- Jindřich Honzl, Karel
Palouš,dramatici - ilja Bart i herci _ Vladimír Šmeral,otomar Krejča, otylie
jsou s Tylovým dílem spojovány
Beníšková.
V mnoha diskusníchpříspěvcíchherců5
_ jeho divadla ptoŽiváni,
zásadyučeníK. S. Starrislavskélto
Základ diskusío Tylově díle tvoří pojmy realismus,lidovost, společenskáf'unkce
divadla,vlastenectvía patos'
Jaký portrétJ. K. Tyla tehdy vznikal?
K tomuto portretu nerozlučněpatří dobový jazyk, pokusme se pomoci né1zrepojmový a myšlenkovýsystém.Vyjděme od snad nejčastějiopakonstruovattehdejší
pojmu Tylova realismu, Jiří Hájek pokládá J' K. Tyla za zakladatelenaší
kor'aného
dramatickérealistické tradice, který reálným, pravdivým zobrazenim poměrůpředstihl svou dobu (skutečné
historickécíle 1848),ónejen objektivnězrcadlil životlidu, ale
bojovalproti jeho nepřátelům,burcoval neprobuzenésíly a sebevědomílidu'
S pojmem Tylova realismu se tak diskutujicinúzce pojídruhý pojem, a to Tylova
lidovost.Zdůrazňujese jeho těsnésepětís lidem, na nějŽ má pronikavý vliv. Lid po.
kládá J. K. Tyl za zák|ad národa, chudía ubozíjsou u něj nejcennějšími
lidmi' a tak
vírav lid, v jeho sílu a nepřemožitelnostje zdrojem Tylova optimismu, optimismu
vzestupující
třídy' radostnostijeho díla.
Spojenís lidem dává tr.K. Tylovi' podle J. Hájka' sebevědomí,stává se tak učitelem národníhrdosti, vlastenectvíbez národníči rasovénesnášenlivosti.Tylovo v/aje tedy využívánojako vzorový protiklad imperialistickéhokosmopolitismu,
stenectví
tedyjako zbraň v politickémboji 50. let
Přestožeje J' K' Tyl podle dikutujícíchv obdobíkolem roku l848 mluvčímnášjeho dramatavlastně obhajujízájmy |idu a zájmy měšťanstva
ťanstva,
propagujíjen
do téchví|e,pokud vyjadřují potřeby národa. J. K. Tyl zátoveřl odhaluje třídnírozpory,kteréale chce léčitvzájemným smírem.Zde nad tzv. měšťanskýnri
dramaty se
objevujírozpory mezi jednotlivými diskutujícími.Pokládá-ii Jiří Hájek jejich smírné
řešení
za doklad nevyzrálosti Tylovy doby, Jan Kopecký naproti tonru zdůrazňujene
smírné
řešení,ale sériiobrácení,,vydřiduchů..předsoudem lidu'
'Napi: Krejčůva Paloušůvpříspěvek na konferenci o J. K. Tylovi.
ó Za program realismu považujeTylovu stať
,,Českédivadlo v Praze l834-35..

Vraťmese k výchozímu pojmu Tylova realismu. V diskusích se častoobjevuje
problémspojení- nerozlučného
}lova romantismu a jeho tzv. kitického realismu.

nelze hrát jinal
stranit historicl

Spjatýne s minulostí,ale s bu.
Tylův romantismusse hodnotíjako aktivní,revoluční,
doucností,dokreslujícíživotve smyslujeho objektivníhovývoje a revolučníchzměn,

losti s KoPeckt
kulturního dědi

zobrazujici i to, co se zatím pouze rodí, ale čehožzrod můžeumění urychlit. Jiří
s princi.
Hájek mluví o spojení realistického kritického prvku boffcího starépÍeži|é

kého přijímání.

pem aktivně romantickým vytvrířejícímnovéhodnoty a ideály života.
J. K. Tyl se tak stává příkladem současnémupotřebnému,ale citelně se nedostá-

slabší stránky'
z dílajen to' cc
mu' Podle Jiříh

vajícímusocialistickému romantismu, který má v dramatu ukazovat ,,světlézitÍky,,,
Nevyrůstá-li Tylův obraz skutečnostiz příméhozobrazeni dějinných událostí své

éanskýmihrami
kritikou na jedr

doby, ale převážněz obrazu nových morálníchvlastností,citů,společenskýcha lidských vztahů,napojuje se na Tylův realismus dalšíotázka, otilzka mordllq. V inter-

jícími budoucn'
ho i třídníhoút
Stejně takja

pretaci z počátku50. let J. K. Tyl proti sobě staví novou morálku lidu (nerozlučné
lidu za osvoosudu s bojem českého
spojeníosobníhos nadosobním,nejintimnějšího

sobovďa si ho i

morálku peněz, ničícíveškerélidskévztahy.
bození')a odsouzeníhodnouměšťáckou
S novou krásnou lidovou morálkou úzce souvisí zá1emo obraz ženyv Tylově díle. Vyzvedávání J. K. Tyla jako básníkačeskéženy,tvůrce.iejíhoobrazu nejenjako

přelomu čtyřicá
lenky, pasážeht
akční..obrazy _

nositelky ,,životaddrnéhoprincipu lósky _ opory ve všechkrizích a bojich světa, spojující člověka s jinými lidmi,, Q. Hájek)' ale i jako rovnoprávného partnera muže,
mnohdy statečnějšího
než muž sám, obětavého,hrdého,energického...korespondovalo s obrazem emancipaceženv drarnatu50. let'
Je.li věrná nad všímvitézíciláska základnímmotivem Tylových báchorek, láska
mateřská u J. K. Tyla častosplývá s ochrannoumocí česképřírody.
Hlavní potíživ recepci Ty|ových děl bylo obtížné
či dokonce nemožnézařazení některýchjeho dramat do prosazovanéhosystémunorem. Spory tylovských dis.
kusí tak vznikaly okolo otázky tzv' neživotnosli některých Tylových textů,a to
raných - např.: Čestmír, Bruncvík, ale především ,'měšéanských..- např.:

dopisovaly aktu,
dákovi...

Tylovské dis

změna v celkov(

kých souvislostí

diu lze uvaŽov
závažnosti oprat

oběžníkministe

ných a neopodst
něnými) úprav

Bankrotář, Pražský flamendr, Paličova dcera, a s tím souvisejícímožnostíúprav

druhou stranu i

Tylových textů.Na jednéstraně Stál Jiří Hájek (spolu s ním např. Ilja Bart) se svým

novinách. A tak

kritickým přístupem k J K. Tylovi, na straně ďruhéJan Kopecký obviňovaný
J. Hájkem z nekritického obdivu k velikánovi. Jan Kopecký se později (uŽ |l. 7 ,

nvaným pietnín
Na díleJ. K.

195l v LN) přibližuje Hájkovu názoru.s Pod|e Jiřílto HtÍjka částTylova diLa už

dobémudramatt
porné postavy, k

'Hájek,J.:Úvod do diskusev LN' 4.2' 195l.
EZa nevhodnék provedenípokládá Bruncvíka,Čestmíra,
měšťanské
hry pak mohousnadnosklouznout
inscenaci.
k nevhodné

5ó

schématmnohý<

, Českádivadelníku

nelze hrát jinak nežjako historické dokumenty, neboéžádná úpravanemůžeodstranithistorickou nevyzrálost nikoli J. K. Tyla' ale doby jejich vzniku. V souvislosti s Kopeckého postojem J. Hájek upozorňuje na nebezpečíjak podceňování
kulturníhodědictví v minulosti - za první republiky, tak jeho soudobéhonekritickéhopřijímání.Nelze přeci, tvrdí J. Hájek' popíratrozpory v Tylově díle ani jeho
slabšístránky, nelze dé|atz J. K. Tyla socia|istu, naopak je potřeba vyzvednout
z dílajen to, co můžepomoci v současnýchúkolech,míněno v budování socialis.
mu' Podle Jiřího Hájka je nutno si uvědomit zásadnírozpor mezi Tylovými měšťanskýmihrami _ z|et 184541, s jejich pokusy sblížitměšťanstvo
s lidem morální
kritikou na jedné straně, a dodnes Živými báchorkami a hrami historickými spoju.
jícímibudoucnostnároda s botem za osvobozenílidových vrstev od národnostního i třídníhoútlaku na straně druhé.
Stejně tak jako si přizpůsobovaliJ. K. Tyla literárnía divadelníteoretici,přizpů.
sobovalasi ho i inscenačnípraxe. obvyklý met:hanismtts
úpravTylových dramat na
přelomučtyřicátýcha padesátýchlet byl velmijednoduchý -- zdůrazňovalyse myš.
lenky,pasážeher, kterézněly pokrokově, aktuálně, naproti tomu se vypouště|y',re- např. scénasmířenítovárníkas dě|níkyv Jiříkově vidění,případněse
akční..obrazy
dopisovalyaktuálnípasáŽe- např. popisy kapitalistickéciziny ve Strakonickémdudákovi...
Tylovskédiskuse znamenaly obrat.Za jejich pozitivní výsledek byla pokládána
změnav celkovémchápáni kulturníhodědictvívyzdvihujíoípoznánídoby _ historickýchsouvislostí,okolnostívzniku textu,jeho autenticképodoby,teprvepo tomto studiu lze uvažovat o případných nepatrných změnách textu S plným vědomím
závaŽnostiopravy každéhoslova. Kromě výsledkůdiskuse zde však působi|také
oběžník
ministerstvaškolství,věd a uměníz 9' února195l o nepřípustnosti,,zbytečnýcha neopodstatněnýchúpravklasicbých děI.,určující,žehry s takovýrni (výšezmí.
něnými)úpravami,neboli vulgarizacemi nebude schvalovat k provozování. Na
druhoustranui ministerský oběžníkbyl považovánza důsledekdiskuse v Lidových
novinách.A tak byl silný aktualizační
inscenačnítrend vystřídán,,oficidlně nadekretovaným
pietnímpřístupemk autorovu dílu',,,,
Na díleJ. K' Tyla byly častovyzvedáványrysy, kterése zřetelně nedostávalysoudobému
dramatu_ přesvědčivívěrohodníkladníhrdinovévykresleníbarvitěji nežzáporné
postavy,kladnépostavy procházejícikonflikty jako protiklad a vzor ztrnulých
schémat
mnohýchsoudobýchher, nedeklamovanýoptimismusa skutečnýpatos- ,'t7.
'Česká
divadelní
kultural945-l989. Prahal995. s. 41'
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velfui myšlenkaa z ní vyplývajícíplnost citu, pevnostjedndní, bojovnost, patos vnitřní síly,,_ J. Kopecký'o.
V diskusích nad Tylovým dílem se však takéujasňovaly všeobecnézásady vztahu k českým klasikům, předevšímstále se vracejícídiskuse o možnosti a rozsahu
úprav, adaptací,tedy zásahů do textů, otázky existence neživotných mrtvých textů
českýchvelikánů, hledání skutečněautentickýchtextůbez zásahůdobovécenzury
i autocenzury. Diskuse samy byly zároveň i sebeutvrzovánímzjednodušenéhokultu
lidovosti, realističnostia tendenčnosti_ tedy výchovnosti a ideovosti jako hlavních
zásad socialistrcké dramatickétvorby.
Konec čtyřicátýchlet a létapadesátávyzveďIaJ. K. Tyla z historie,upravila si jeho portrétk obrazu svémua použilaho pro názornou prezentacisvých vlastníchpo-
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nografické stud
Martena (1910.

Oulo*ka

l//aiiro*t

ulius Zeyer, čelnýpředstavitellumírovskéhoKídla v českéliteratuředruhépolol,iny 19' století,byl českouliterárníkritikou a potéliterárníhistoriísledován se
značnoupozorností.Zájem o jeho dílo v odbclrnýchkuzích měl proměnlivou in.
tenzitu:procházel obdobímikulnrinačnírni
i útlumovými.Zejménav druhépolovině
našeho
stoletíbyi pak do jistémíry pclznamenáni politickýrni vlivy.
o Zeyerových dílech v době jejich vzniku psaly nejvýznamnějšíkritické osobnostidoby:Jan Neruda, Eliška Krásnohorská, Jaroslav Vrchlický, J. S. Machar, F. X.
Šalda,
Jiří Karásek ze Lvovic, Arne Novák, T. G. Masaryk. Jejich soudy nebyly vždy
příznivé,
vyčítalybásníkovi zahleděnostdo cizích světůa kultur a málo smyslu pro
českátémata(E. Krásnohorská), obíránístarýchštěpůa libovolnétranskribovánístarýoh lejster (J. Vrchlický)' labuŽnickéantikvářství a květnatou prázdnotu (F. X.
Salda),aby byl dokonce označenza jednoho z nejprázdnějších
literátůčeskýcha za
typ katolickéhopozérabez tvůrčí
odpovědnosti(J. S' Machar).
Souběžněs odmítavýmistanoviskya mnohdy právějimi podněcovánvznikal však
na konci minulého století a v prvním desetiletí století našeho zeyerovský kult,
Pokačovalpak předevšímna začátkuvšechdesctiletí,spojens číslicíjedna,
která přinášeladvojí
7'eyerovovýročí(narození1841,úmrtí1901).
Boje o J. Zeyerc vzplály nejprudčejibezprostředněpo jeho smrti, jak dosvědčují
kontroverzněpojaté nekrology (nejostřejší odsudek z pera Jindřich Vodáka
v BesedáchČasu) a potév obrannýchakcíchrůzného
druhu. objevují se zásadnímo.
nografické
studie F. V. Krejčího(1901)' Jana Voborníka (l898, 1907), Miloše
Martena(1910' 1916).Zača|yvycházetZeyerovy sebranéspisy nákladem Českégra-

9y

fickéspolečnostiUnie. Dosáhly 35 svazků(ako 35.' poslednísvazek vyš|ajiž zmi.
něnáVoborníkovamonografie).
Po Zeyerověsmrti na zakladějeho odkazua z finančních
prostředkůz pozůstalosti vznikl Fond Julia 7nyerapři Českéakademii,který formou literárníchsoutěží
podporovalmladouliteraturua udílelstipendiazačinajicím
autorum.Mezi oceněný.
mi byli např.Metoděj Jahn,VojtěchMartínek,Jan Vrba aj. V roce 1913byl odhalen
v ChotkovýchsadechZeyerůvpomník.
po
Mnohétyto akce byly podnícenyfaktem,žesel ,,utvořila v české
společnosti
ještěna koncijeho života,velmipočetnáobeczanicených
bdsníklvěsmrti,nebospíše
padlo slovo,sekta,ktertipotomdovedlnrozvinoutzeyeobdivovatelů,
o níždol<nnce
rovslcý
kult.,,
Na budovánítohotokultuse značnou
měroupodíleloi několikplatonickýchspisovatelovýchpřítelkyňa obdivovatelek,např. Marie Kalašová,překladatelkaa be.
letristka, sestra operní pěvkyně Klementiny, autorka antologie nejzávažnějších
myšlenek, které vybra|a ze Zeyerových spisů2,dále Anna Lauermannová.Mikschová,iniciátorkaliterárníhosalónu,vydávající
pod mužskýmpseudonymem
Felix Téver.A předevšímmalířka Zdenka Braunerová, která své zanícenípro
Znyerovuosobnosti dílopřenášela
na svéintimnípřátele- Vléma Mrštíka3,
Miloše
Martena,autorařady zeyerovskýchesejů.Působilai na malířelanaZrzavého,který
po letechilustrovalnapř.DůmU tonoucíhvězdy(l95.l) a olgerdaGejštora(1959).
Patrně pod vlivem Zďenky Braunerovéi F. x. Šaldazmírnil své přísnésoudy
přetavil,jak dokládajípozdější
o J. Zeyerovia svéhodnocení
stati.Mezi Zeyerovy
epigony v poezii a hlavně v ptóze patřily spisovatelkyRůŽenaJesenskáa Eva
Jurčinová.
V užuvedenýchmonografiíchF. V. Krejčího,
JanaVoborníkaa Miloše Martena
najdemezásadníideovéana|ýzyi syntetizující
hodnoceníZeyerovadíla:byly nale.
zeny a pojmenoványtématické
inspiračnízdrojejeho ,,obnovenýchobrazů..,které
sloužilyziíroveňk odhalenímetodyjeho tvorby.Byly načrtnuty
obrysyjeho příslušjeho tíhnutíke katolickémoderněa předznanosti k novoromantismu,
konstatováno
menánídekadentního
směru.Byly stanovenycharakteristické
rysy jeho mystičnosti
i mýtičnosti,fantastičnosti
i fantastikyv tématice,ana|yzovánatypologiežens!ých
postavjakožtopromítnutí
Zeyerovavztahuk ženám,kteréprošlyjeho životem'byl
' Kvapil' J. Š.:PůlstoletíZeyerovakultua hodnocení,
in: Slovesnávěda 19'51,
č.l' s. 13-2l.
? Znyer,J.: Myšlenky'Ze spisůbrásníkových
vybralaMarie Kalďor'á, Praha l903.
3otiskl staťJulius Zeyer a českákritika v publikaciPia desideňa,l 902.
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vzpomenutjeho aristokatismus i tíhnutík prostémulidu, vztah k vlastnímunárodu,
který miloval a v němžse cíti|cizincem.
Všechny tyto rysy Zeyerovy tvorby dále detailněji rozpracovávali dalšíbadatelé
v četnýchdrobnějšíchstudiích,takžehned v prvním desetiletípo spisovatelověsmrti se proud zájmu o jeho dílo roz|éva|do šíře.V tétoprvní vlně Zeyerova kultu byly
vysloveny všechnyzákladní poznatky oZeyerově dí|eajeho osobnosti'Během odlivu zájmu ve dvacátých a třicátých |etechnašehostoletíbyly ještědoplňovány prace.
mi dí|čího
charakteru,spojenými předevšíms rozborem tématickýchokruhůoa které
připomínaly,mnohdy s ročnímskluzem, Zeyerovo dvojí výročí.
Druhá vlna zájmu o tohoto spisovatelese vzedmu|auprostředdruhésvětovér,álky, v roce 1941, na který připadla dvě kulatá výročí_ sto let od narozenía čtyřicetlet
od smrti. Je aŽ s podivem, Žev tédobě mohlo vyjít to|ik knižnícha časopiseckých
pracío autorovi,na kteréhose vztahovalyprotižidovské
zákazy, neboťJ. Zeyet by| po
matcežidovskéhopůvodua např. na gymnáziíchnesmě|být zastoupenv maturitních
oÍázkách,
Z cennýchmonografiípřipomeňme dílo Zeyerovy obdivovatelkya epigonky Evy
(vlastnímjménemAnna Weberová)Julius Zeyer'. Ač má dosti be|etrizovaJurčinové
nou podobu (např. zachycuje scénu,v nižZdenka Braunerová vhazuje do rozbouřených mořských vlnjeden ze svých nejlepšíchobrazů,aby tak dokáza|apřihlížejícímu
J' Zeyerovi, žejeho lásky by si cenila více nežsvépráce), vyslovuje se dosti zajíma.
vě a podstatnějak k Zeyerově osobnosti,tak i k míře citovosti a citlivosti v jeho díle.
Už předchozíbadateléjejčastooznačova|izabásníkaženya Ženskévášně(v typo|ogii ženskýchhrdinek J . Zeyer zpodobujedva vyhraněnétypy: ženy.andělaa ženy-tlé.
mona).
Zpera Vác]ava Renčevyšla třicetistránkováknižnístudie Julius Znyeť. V ní vyslovil myšlenku,že ,,díloJulia Zeyera zdaleka nevydýchalo všechenživot,ba naopak,
žejsou v něm skryry zdsoby nových a dosud neuplatněnýchfunkcí, pro něžživotnívýznam tohoto díla bude ještě vzrůstat,míStoaby se umenšoval,,.Bohužel však ani
v obrysechnepojmenovalony funkce a básnickým slovem víceméněrozvedl poznatky předchůdců.
S ročnímskluzem vyšla v roce t942 monografie z pera olomouckého literárního
historikaJ. Š.Kvapila Gotický Zeyer1,Pro autora seZeyer stal (můžeme
říci) celoži. Např.Noviík,V: JuliusZ'eyet,Praha
1920;Augusta,V M.: MystikaJuliaZeyera,Prahal928
5PodtitulŽivotčeského
básníka,
Praha|941,
uPodtitulPoznitunky
kjubileu,Praha1941.
? Praha1942.
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votní láskou, a to od dob studií (doktorát získal v r. |928 prací Starofrancouzsképra.

Do roku 1989

meny Karolínskéepopeje a otázky puafráze u Julia Zeyera), V průběhutřicátých let

protožeI.Z,eyers'

pořídil četnévýbory ze7nyerovadíla. J. Š.Kvapil, školeníma badatels!ým zájmem

Kalašových, Zde

romanista,stavísvéhodnoceníJ.Z,eyeranajeho obdivu k francouzskégotice (v lite-

RůženouJesenskt

ratuře a zejménaarchitektuře). Hledá promítnutítohoto obdivu nejen do tematiky, ale
i do stavby díla a předevšímdo způsobumyšlení,tj. ve filozofii života vůbec, která

s J' V. Sládkem' k
Souhrnně lze

prolnula ve vzácnéjednotěz autorovaživotado celéhojehodíla.

k zásadnějšímobj

V duchu obdivu se pak nesla i dalšíKvapilova zeyerovská činnostvydavatelská
(od r. 1941 pro nakladatelstvíUnie redigovalVybranéspisy Julia Zeyera. Po prvním

znatkůučiněných

svazku, nazyanémBásně a pozastavenémněmeckou cenzurou' bylo vydávání obno-

hraničí.Anglickj

veno r. 1947 ado ukončenív roce 1949 vydáno celkem 12 svazků).
V roce Zeyerova jubilea připravoval svou studii i Julius Fučík.Psal ji v ilegalitě,

v Pďíži monogra]

únavuz přílivu ne

zůstalav rukopise a vyšla poprvéaž v roce 1946 v souboru Tři studie' J. FučíkSe Sou.

to v rámci české
jej staví do hlavní

středil na vysledování procesu autorova vymaňování se ze zajeti příslušnostik měšéáckétřídě' k hledání cesty, která jej vedla k poznání sociální poroby a odtud

srovnání(např.s
hrdinkami jeho 1

k rozjitřenému sociálnímu cítění,kterénejzřetelněji vystupuje v novele Samko Pták
(Tři legendy o krucifixu, l895). J. Fučíkkořeny spatřoval v pohádkách a pověstech,

o jeho homosex

kteréchlapeckémuJ. Zeyerovi vyprávěla českáchůvaz lidu.
jednostrannýa poněkud zťsžený
Fučíkův
pohled fungoval po několik desetiletípo
Únoru jako kultovnízďíkadlo a sehrál roli ideologickéhoochrannéhoštítu(I.Zeyera
nepostihl zákaz jako mnohéjiné autory, byť mnoha svými rysy, předevšímduchov-

k Anně Stoneové
Blížímese k

a Sto let od úmrtí

spisovatele. Naše

nímaristokatismem a náboženskýmsmýšlením,novémurežimunemohl vyhovovat).

zu''. Hru Radúza
(premiérav Měst

Přesto od druhé poloviny padesátých let, po šestiletépauze ve vydávání

První soukon

Vybraných spisůjsou Zeyerovadilazařazována do edičníchplánů,postupemčasuse
všakomezujína ta,jejichž uměleckou hodnotua životnostprověřil čas:Román o věr-

lé Šmikmátorov
la, patřícíkdysi s

némpřátelstvíAmise a Amila (vydává se jako kniha pro mládež),Jan Maria Plojhar,
Dům U tonoucíhvězdy, Tři legendy o krucifixu, Radúza Mahulena ( o tétohře jsem

majilelky Anny

si dělala statistiku, skoro každý rok některéz našichdivadel uvedlo novénastudová.
ni,r. I9,7I byla hra zfilmována) a takévýbory z Karolínskéepopeje,většinouurčené

Jungmannova ne
v Praze na přelon
Jiný čas_ jin

dětem.

kům a pak šířily

Vznikly rovněžnovézeyerovskéstudie, vydanéknižně nebo časopisecky8,
a ně-

Století.Zeye.tov

kolik studiíJaroslavy Janáčkovépřiřazenýchjako doslovy k novým vydáním,.
'Např. Honzíková, M.:Julius Zeyer aVi|ém Mrštík,dvě možnostimodemíčesképrózy, Praha l97l.
"Např.: Epické zpěvy, Praha l988, Československýspisovatel'kdeje vediční poznámce poprvéotištěna
péčíA. Sticha necenzurovaná podoba básnické skladby Troje paměti Víta Chorríze.
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'oPraha1957.
'' Např studieJ. Med

k nové
Janáčkové
koresp
a S. Batúška

Do roku 1989 vyšla i celá řada Zeyerovy korespondence, několik desítek knih,
protožeI ' Zeyer si hojně dopisoval s různými osobnostmi kulturního světa: s rodinou
Kalašových' Zdenkou Braunerovou, Františkem Bílkem, s polskými básníky,
RůženouJesenskoua dalšími.K nejcennějším
edicím náležíobsáhlá korespondence
s J. V. Sládkem, kterou k vydání připravil J' Š.Kvapil'o.
Souhrnně lze však konstatovat, Že v záp|avézeyerovských studií nedocházelo
k zásadnějšímobjevům,spíšek opakovánípostulátůužřečených,k rozmělňování po.
znatkůučiněnýchna počátkuzeyerovskéhokultu J. Voborníkenra F. V. IGejčím.Tuto
únavuz přílivu nenovéliteratury ajejí šířese pokusil překonat hlas bohemisty Ze Zalrraničí.Anglický literární historik Robert Pynsent vydal anglicky v roce 1973
v Paiížimonografii Julius Zeyer. The Path to Dekadence. V ní sleduje Zeyerovo místo v rámci českéi evropskédekadence (u nás je považován za předchůdce,Pynsent
jej stavído hlavního proudu). Jako snadjediný se pokoušícharakterizovat na základě
srovnání(např. s Karolínou Světlou) Zeyertx osobitý styl a v souvislosti s ženskými
hrdinkami jeho tvorby a jejich předobrazy ze Zeyerova života vyslovuje domněnku
o jeho homosexualitě, úzkostlivě zakrývanéiluzí o nenaplněnéceloživotnílásce
k Anně Stoneové,manželceanglickéhoprůmyslníka.
Blížímese k dalšírnukulatémuvýročí:v roce 2001 uplyne 160 let od narození
a sto let od úmrtítohoto dosud inspirativníhoa patrněze současníků
nejuctívanějšího
již přispěla několika díly k oŽiveníbásníkova odkaspisovatele.Naše devadesiltáL|éta
zu,'. Hru Radúza Mahulena využil pro muzikál autor hudby a textu písníPetr Ulrych
(premiérav Městskémdivadle Brno l997).
První soukromý literárnípamátníkv našírepublice,který r. |991 otevřeli manželé Šmikmátorovi k poctě Ju|iaZeyera, zaÍímo sobě příliš vědět nedává. Libocká vijeho pozdější
la' patřícíkdysi spisovatelověmatce Eleonoře Zeyerové,stala se péčí
majitelky Anny Lauermannové-Mikschové(= Felix Téver),rozvedenémanželky
Jungmannova nepodařenéhovnuka, centrem kulturního a společenskéhoživota
v Praze na přelomu stoletía rovněžjednímz ohnisek Zeyerova kultu.
Jiný čas-jiné modly' Dobu, kdy Ženy s obdivem vzh|iže|yk vyvoleným básní.
kům a pak šířilyjejich myšlenky,či podle nich dokonce i Žily, odvanulo celéjedno
století.7nyerovo dílo jako celek dnes samozřejmě neobstojí.Kdo by dnes četl

'o Praha 1957.
!lNapř. studie J. Meda o vztahu J. Zeyer _F, BíIek v publikaci
Spisovateléve stínu'Praha l995, doslov J.
Janáčkovék novému vydání románu Jan Maria Plojhar, Praha 1996, komentovaná edice o. Svozila
a S' Batůškakorespondence mezi J, 7nyerem a K. Dostálem.Lutinovem, Brno 1997.
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Kunálovy očineboBlaho v zahraděkvetoucíchbroskví?Zůstaloněkolik titulů,kteréprověřilčas,hrstmyšlenek,
obrysyprudkýchvášnía útrŽkyz vnitřníhosvětabásje
co zůstalo
níka,kterývěděl,co národníčesta hrdost_ i kulturaduše.To je trvalé,
ze Zeverovakultu.
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ci sice převážněna osobnostechjednotlivých velikánů,ale v obecnosti se
dotýkajícíhozadáníkonferencejako celku' Je přece zřejmé,žestojíme-lipřede dveřmi, můžeto být stav dvojí skutečnosti- chystáme se do dveří nově či opakovaně
vstoupit,anebojsme se ocitli přede dveřmi dobrovolně či z donucenípo předchozím
pobytu uvnítř.
radosťném
či nevítaném
I my se nacházime přede dveřmi se záměrem historického poznání,o kterém
platí všechnysložitostijeho náročnéhognozeologickéhovýkladu. Najedné straně
tu stojí bohuŽel stále se opakujícínaivita, jež některéhodnotitele minulého,např'
i díla našichliterárních velikánů, vede k posuzovánípodle měřítek našehosoučasnéhoživota, našich pravd a hodnot. Tu se ocitáme před nebezpečímnaslouchání
hlasu minulosti bez jejího kritického posouzení' naslouchání,kteréminulost neodhaluje a neodkrývá její skrytý význam. Připomeňme si tu již zkušenost
Friedricha Nietzsche, který upozorňoval na povinnost minulost interpretovat,protožepravý či skutečnýsmysl se k nám dostává jen maskován ideologierni. V tomto duchu má ostatně sám Petr Bezruč a jeho dílo svéhistorickézkušenostiv letech
uplynulých i současných.Zatímco byl dříve ideologicky jednostranně zneužiyán
z důvodůtřídníhochápání společnosti,ježjehodílo s konkrétnostía umělecky hlubokou působivostízobrazuje, či nacionálně využit v obrazeoh hynoucího kmene
utlačovaného
nelítostnýmipředstaviteli jiných národů,dnes opětovně je z ideologickéhopohledu potížs Bezručovým dílem pro jeho dědictví nehodícíse do žádnéze současnýchvládnoucích ideologií. oťiciální reakce je poměrně jednoduchá
- Bezručovo dílo se nově nevydává, o jeho odkazu se nahlas ani potichu nehovoří
_ a důsledekje poměrně prostý: o čemse nehovoří,jako by neexistovalo. Jenže_

ó5

i v šípkovémkrálovství, jak je všeobecněznámo, přijde po časeprinc a probudí
nejen ŠípkovouRůženku,ale i celé království.'.
A tak se dostáváme k druhé stnánce možného,tentokráte ale vědeckého poznáni
poslánía odkazu našichminulých
a výkladu úlohy a místahistoricko.společenského
velikánů:je třebaje chápat z nich samých,nepodřizovatje měřítkůmpřítomnosti.vymanit je z předsudků doby, v nížži1eme.
Tento problémuchopeníhistorickéhomomentu v našísoučasnostije jistě mnohem širšínežjen bezručovský,či literárněhistorický. Dá se říci, Že je problémemhumanitníchvěd jednotlivě i v celku, tedy je problémemobecně filozoÍickým,s nímžse
setkáváme u řady jejich představitelů.Jde o metodu humanitních věd, jež odmítá naivní následování nějaké tradice nebo nějakého celku tradičně přijímaných pravd
azaujímá vůčivšemu, co mu je tradicí předáváno, reflexivní postoj. Toto reflexivní
dějinné vědomí nepřebírá zbožnéminulost, nýbrž o ní přemýšlí,zasazuje ji do kontextu, Z něhožvyrůstá,aby zjistilojejí relativnívýznam a hodnotu,jež mu přísluší.
Takovóto reflexivní chování vůčitradici je onou interpretací,jež se stává zák|aďní metodou humanitníchvěd o historickéma sociálním vývoji společnosti,problémem samé filozofie. Porozumění historické tradici, její kultivováni, rozvo1
a pokračovánív tom, co uznáváme jako potřebnépřijmout a produktivně si osvojit
rozvojem předávaných obsahů,to je nezbytná cesta našehointerpretačního
přístupu
k odkazůmminulosti.
jak se domníváms odkazem na Gadamerovo chápánídějinného
A co je důležité'
vědomí, nejde tu o zanedbáníči přeceněníproblémučasovévzdálenosti minulosti.
Byl to předevšímnaivnípředsudekhistorismu,který se domníval,Že můžemebýt historicky objektivnív posuzováníminulosti, když se postavímedo perspektivyjejí doby a budememyslet v pojmech a představáchvlastníchtétodobě. Časovávzdálenost
nenítu předmětem zdoláváni a překonávání,nýbržje živoukontinuitouprvků,ježse
hromadí,stávajítradici,jež nám zjevuje vše,co si nesemes sebou do minulosti, vše,
co je nám předáváno. Časová vzdálenost je oním filtrem, který děje a věci filtruje
a zbavujeje dobových předsudkůaktuálnosti.odlišit kriticky předsudky,jeŽ nás zaslepují,od těch, jež osvětlují,falešnéod pravdivých, to je cesta a možnostpro jiné,
novévidění tradice.A tu je před vámi první závěr našehojiného přístupuk odkazu
velikánů,návratu k nim: překonánínašichpředsudkůnás musínutit k radikálníreflexi novéotázky, novéhotázáníse najejich dílo dnes. Dialektika vztahu staréhopředsudku a novéhopřesvědčeníjenedílnousoučástí
procesu' který provokuje nášproces
poznáni, univerzáInízprostředkovatel,jímžje neustálý proces tázáni, zůstávástálou

óó

a otevřenou možn
ricloým předměter
interpreta. Musím
i zpracováním no
A tím se Znovu a i
Klíčovou úlohu í

stenciální podmín
Cesta k velikž

kročením.Stojím
nám stále otevřen
povali.

a otevřenoumoŽnostíodkrýváníposelstvívelikánůminulosti. oni nejsou ani historichým předmětem ani subjektivníhistorickou iluzí nějakéhostáléhouniverzálního
interpreta'Musíme jim porozumět cestou Zprostředkováníminulosti a přítomnosti
i zpracovánímnových autentickýchprojektů'přiměřených předmětůmporozumění.
A tímse Znovu a opakovaněstává samotnéliterárnídílo a jeho jazyková i nterpretace'
Klíčovouúlohu fenoménujazyka v tomto procesu kladu jako nepominutelnouexistenciální podmínku začátkui soustavnosti danéhoprocesu poznání a výkladu.
Cesta k veiikánůmnení tedy návratem,ale našímopětovným a opakovanýmvykočením.Stojímeopakovaněpřede dveřmi Bezručovadíla a počítámes tím,žejsou
nám stále otevřeny.Je na nás, abychom do nich opětovně,ale i toužebněznovu vstupovali.

Á7

(]ni On,

lí/a,z
K,,?,1
I

I

Y
tL.
_-L-

^TtrctT
v!'ror!

Stane'
L-DUIIl.lll

literární,ale dl
Někteří z l

1ivě shromážd
by Z péra sat

známějšípod
Janáček,byl (
Nechci se

ké důkazy krc
Chci spíš

Dagmarou Ja
do éteruse pr

jat jako vynil

najeho nesP

rem nemůže

Peštazdůraz
nou, pečlivěl

Nejen ger
jiŽ
běhemj
la

couzštiny a
a působivép

ó8

ýr, ou^nl

l/a,z,atu tal,,áÍ,menšírn.
K,,?,Ft,,/Íoyni1elélo,,
oyrtak!áy

asl ZĎozlišit, co či kdo patří v literatuře,v umění k velkým nebo menšímo
stane vždy problémem,otázkou úhlupohledu. Proto sl dovoluji několik připomínek k textu a autoru di|a, jeŽje asi známějšív hudebnípodobě než
literární,ale do literaturypatřía ne k nejmenším.
Někteří z vás snad védi,že se mi před dvěma roky zásluhou materiálu, který pečlivě shromáždil chemik Dr. Jan Míkeska, podďilo zjistit, že autorem básnické skladby Zpéra samoukova (uveřejněnajako anonym v Lidových novinách 1916),jeŽje
známějšípod názvem Zápisnft zmizelého, který mu dal při zhudebnění textu Leoš
Janáček,byl ozef Kalda.
Nechci se vracet k tomu,jaká náhoda k objevupřispěla' a nechci zde opakovat,jakédůkazykromě vlastníhopřiznání autorovabyly sneseny.
Chci spíšenadhodit několik otázek, které byly v podstatě již položeny Dr.
Dagmarou Jaklovou-oravovou při rozhlasovémvysílánío Zápisníku zmizelého,ale
do éteruse pro nedostatekčasunedostaly.Text Zápisníku zmizeléhobyl obecně přijat jako vynikajícíbásnické,jazykové,etickédílo prakticky všemi odborníky.První
na jeho nespornéhodnoty upozornil František Trávníček,který konstatoval, Že autorem nemůžebýt prostý vesnický mladík, ale zkušenýspisovatel,básník.Dr. Pavel
Peštazdůraznil,že text netvoří23 kátkých samostatnýchbásní,ale jde o promyšle.
nou, pečlivěkomponovanouskladbu.
Nejen geniální Janáčkovohudební zpracováni, ale i kvalita básnického textu vedjiž
la
během jednoho roku po premiéře 192L k přeloženído němčiny,angličtiny,francouzštiny a nedávno dokonce do japonštiny.Skladba byla pro zajímavý námět
a působivépoetické zpracování dvakrát zfilmována, jednou Jaromilem Jirešem, po.

ó9

Podobně je

druhéVáclavem Kďlíkern pro mnichovskou a pražskou televizi. Antonín Kybal vytvořil na témaZápisniku pozoruhodný gobelín' o aktuálnosti textu i pro mladšíge-

(Upozorňuji' že

neraci svědčí,že v roce |969 Zdpisník zmizeléhorecitovala na Moravském Í.estivalu
poezie ve ValašskémMeziříčíjeho vítězka Alena Kapustová.

retem.) U tétop
mětu, kterémá r

Asi desetkrátbyla tato básnická skladba vydána našimi bibliofily. Ilustračnído.
provod k ní vytvořili naši přední malíři Ferdišem Dušou počínajeaž k světově pro-

aby si děti hrály
Ještějednu o

slulému cyklu šesti grafických listů Karla Demela, který vydala Lyra Pragensis

paky. L. Janáčel

(1980). Tento výtvarníkprohlásil, že by si na čistěregionálnítext netroufalvytvořit

Kaldova cikánkt
to motiv ponríjí

výtvarnédílo, ale skladba ho upoutala nejenjako hudebníopus, ale téžciti'ivýmzpracovánímbásnickým a tématemobecně lidsképlatnosti.
Problémem textu Zápisníku zmizelého ovšemje, žeje napsán ve valašskémniířečí,a proto bývá považovánza ďi|oregionální,I zďe má všakZápisník zvláštnípostavení. Když Jan Misdrek.Slavičinský vydal svou povídku VIk Krampotů' (Jiří

melodii vášnivé

chu škoda?
Jsem přesvět

bivost' umožnil'

Mahen ji považovalza nejlepšímoravskou povídku svécloby),musel ji doprovodit

nemá ve světov

mnohastránkovýmipoznámkami vysvětlujícíminářečníslova, aby text byl čtenářům

sloužil důkladn

srozumitelný.Je napsána rovněžve valašskémdialektu. ozef Kalda připojil ke svému Zápisníku jen šesttakových poznámek. Vývoj v tomto směru dokončil l,adislav
Nezdařil, který ke svým Horním chlapcům nepotřeboval žádnou vysvětlivkrr, ačtaké psal v tomto nářečí.
jazykem, který má mnohdy blíŽek hantýrostatně mnozí našisoudobíautoři píší
ce než k hovorové češtině,a zejménastaršíčtenrířiobčasv jejich pracích postrádají
vysvětleníněkteých slov nebo úsloví.o. Kaldovi moŽná pomohlo, Že Ži| pozdéji
v Praze a pro Pražanyméněsrozumitelným slovům se záměrně vyhýbal. A moravsko.slovenská nářečímají dnes ke spisovnéi obecnéčeštiněbtiže neŽ současnářeč lidí
kolem Prahy.
Považuji za potřebné,aby se skladbě tak významnébásnické hodnoty, jakou
Zápisník zmizelého má, dostalo patřičnéhomíStave vývoji česképoezie. Nesporně
patřík básnictvípřelomu 19, a20. století.Ptám se však,má blížek poezii Hlaváčkově
nebo ke Splavu Fráni Šrámka,s nímžmá společnoudobu vzniku i erotický náboj, ne.
bo souzní třeba s Petrem Bezručem?
Kaldův verš určitě souvisí s lidovou poezií, ale Zápisník zmize|éhonení poezií
ohlasovou.Je skladbou na Svou dobu moderní.Bylo by všaktřeba pečlivěprostudovat Kaldův vztah k valašskélidové písni. V jeho prozaických pracích,ogarech,
Jalovinkách, jsou častocitovány veršelidových písní,ale mnohde jde asi o jejich
písně,je můžeod sebe odlišit.
Kaldovu nápodobu.Jen odborník,zna|ecvalašské
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Podobně je tomu u Kaldova libreta k dětské opeře Jaroslava Křičky ogaři.
(Upozorňuji,žeKaldova prozaická prvotina ogaři. nemá téměřnic společného
s libretem.){J tétopráce by bylo asi vhodnési povšimnouttakézpůsobuzpracovánínámětu, kterémá něco společnéhos Poláčkovým románem Bylo nós pět, i když nápad,
aby si děti hrály na zbojníky, patří zřejmě Jaroslavu Křičkovi.
Ještějednu otázku záyěrem nadhazujia s určitýmitéměřaktuálněpolitickymi rozpaky.L. Janáčeksi ve středníčástisvéskladby Kaldův text trochu upravil. Zatimco
Kaldovacikánka se ve svépísniptá, zda má cikán právo na svou vlast,L. Janáčektento motiv pomíjía v duchu svépozdnílásky ke Kami|e StÓsslovérozezpivávávelikou
me]odiivášnivé,hluboké,krásnéobecně lidskéláskv. Nebylo všakKaldova zněnítro.
chu škoda?
Jsem přesvědčen,žeprávě vynikajícíkvality Kaldova textu,jeho nesmírnápůsobivost,umoŽnily L. Janáčkovivytvořit ze Zápisníku zmizelého vokální dílo, které
nemá ve světovéhudebníliteratuře obdoby. Proto by si i Ka|dův básnický text zasloužildůkladnéhoodbornéhozpracovánía zaÍazenido kontextu česképoezie.
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vídkách bývajíc
Zarnostsituacía
(I) Do Brna

a do něho kalně
nejodpornější,I

ně svítily mdle t
ny světla. Díva
_
ovídková tvorba J. Čepa bývá srovnávána s tvorbou jeho současníků
"/.
Durycha, , popř. i J. Demla2. Hodnocení Čepovapřístupu k postavám krátkých próz však dává možnostsrovnánís krátkými prózamijeho dalšíhosoučasníkakatolické orientace - K. Schulze. Nabízí je charakteristika Schulzova
slovesnéhoumění vyjádřená slovy L. Soldána; ,,Právě lóska k bídě tohoto světa,
k jeho ubožtikům,bezprizorným a žebrdkůmpatřila k zd'kladnímstimulůmpři zrodu ndboženskévíry Karla Schulze, při jeho konverzi ke katolicní,,3; ,,Jestližejako
vyznavač poetismu chtěl Schulz nachózet a denxonstrovat novou kruisu civilizace
a exotilq (přestože ,novot'l,, přece je vnější),jde mu nyní o objevovdní, odkývdní
a ve shodě s katolickým vyznáním doslova ,zjevovd'ní,krdsy vnitřní, duchovní,Ano,
bezpochyby je to leckdy hleddní krdsy ,šklebu,, nalézáníkrásy přímo bizarní' Nutno
však neztrtícetze zřetele, žeprostředkem i cílem stdvd se tu symbolika kruisy, zdůraznění její pomíjivosti, gesta krdsy' lomu, aiblesku krásy v šedi reality,,o. K.
Schulz často postihuje předevšímintenzivní emocionální zážitky svých postav'
v nichž někdy splývá vnímáníreálných jevů na stranějedné a zdánlivost a snové
představy na straně druhé.Důraz na vnitřní proŽíváníčlověkaje nápadný i v po.
'Med, J.: JanČep.Básníkjitřnihozraku,List pro literaturu1990,č.4, s. 8.
rZ,acba,E:Slovoo JanuČepovi,Proglasl990,č.2, s. l04-l05.
'Soldán' L.: Doslov,in: Schulz,K.: Tvář nezniímého
u Brna 1998's. 212.
ajinéprózy,Třebíč.Rosice
nTamtéž,
s.213_214.
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vídkách J. Čepa,' jeho hrdinové se někdy dostávají aŽ do zajeti silných pocitů osamělosti, stesku a úzkostiu.P. Hora poukáza| na skutečnost,že I. Čep využíváob.
razných emocionálně zabarvených výrazi a nevyhýbá se ani slovům zabarveným
pejorativně (kolohnát, hovado, chamrad', fldrua, fiflena, coura, šmudla, bestie,
šlumpna,ksichty,fakani, hďan..'); jejich negativnívyznění v textu vyvažujíeufemismy, napí'vrucel se nepříliščasně;mdlým odleskem kalnýchjiter; nenašelkliku
napoprvé,7
Negativnícitovézabarveníjednotlivýchjazykových prostředkůi ce|ýchtextových
pasážípůsobíjako výraznějšíspíšeu K. Schulze nežu J. Čepa.V Schulzových povídkáchbývajído popředístavěnyneobvyklérysy postav,prostředí,zvláštnostažbizarnostsituacíajejich negativnístránky8,srov.:
(|) Do Brna přijel pozdě večer byla zima, uochu blátivého sttěhu leželo v ulicích
a do něho kalně svítily lucerny, nažloutléjak boule hnisu' První dojem byl ze všeho
nejodpornější,Byl špinavý zimní večeI ulice od nddražíbyla šedivda výkladní skříně svítily mdle a napůLosteplé.ohavné činždlqtrčelydo tmy a po nich běhaly skvrny světla' Díval se překvapeně do tvtÍří lidí, a tyto tvdře byly netečné,unavené
a lhostejné.Pak později tam potkdval lidi s umělým veselíma lidi na nekonečných
cestdch,a všichtlibyli takoví,(K. Schulz: Per amica silentia lunae, s. 55n).
(2) Město bylo stdle temné,ačpodle toho, co viděl kolem sebe, by se zddlo, žeživotje veselý' Nik"dytomu nerozuměl, Ulice pulzovaly klidným tetnpem|prostor v nich
se úžil,vzduch byl suchý a bavlněný prach vyletoval z tkalcovslqch továrních stýťt,
bdsníci se zde vraždili pro severskou nemoc a olejovitti sedlina továrních ulic čpěla
do listnarj,ch lesů, rozehřdých neustdle se měnícímibarvami' I hříchy zde byly olejovité,i pnice olejovitti.(K. Schulz: Per amica silentia lunae, s. 55)'
Nepříjemná,až depresivníatmosféravečerního
Brna je postihovánaslor'y vytvářejícímiobraz nevlídnéhopočasí(zima, bldtivý sníh,špinavýzirnnívečer),nečistého
nočníhoměsta (kalně svítily lucerny, skvrny světla, šedivti.'' ulice, ohavnéčinžtilq),
. V tomtopřispěvkunás zajímávýhradněmeziválečná
povídkovátvorbatohotoautora.
uMed,J,:c. d', s. 8; Novák,A.: Stručné
dějinyliteraturyčeské,
olomouc 1947,s' 676;Zacha,A.: c. d., s.
l 05.
' Expresivnízabarvení
těchtovýrazůbraničí
s vulgiirností.
Zřejměje všakrozdílv tom,jak působí
na dnešníhoětenářeČepovýchpovídekajak působilyna čteniáře
20'-40. let. Srov.Hora, P: K některýmaspek.
tůmslovesného
urněniJanaČepa,Českáliteratura1998,s. 603.
'Čeští
spisovatelé
20. století'Prahal985, s. 55G558;Just|,V: Proměnya konstanty
Karla Schulzeaneb
Cestakrásy,in: Schulz,K.: Blázenpřed zrcadlemajinéprózy,Prahal96ó, s. 7_28:Novák,A.: c. d., s.
682-683:Soldán.L.: c. d.. s. 214.
' VšechnycitátyK. Schulzez: Schulz,K.: Tvář nezniímého
a jinéprózy,Třebíč.Rosice
u Brna,1998.

odpovídajíji i výrazy charakterizujícínáhodně potkané|idi (tvdře netečné,unavené,
Ihostejné;lidi s uměIýmveselím...).Text(2) obsahujeřadu výrazů,kterými se autor
zÍejmésnažíu čtenářenavodit nepříjemnépocity: vzdwchbyl suchý a bavlněný prach
vyletoval,,,; olejovitti sedlina tovórních ulic čpělado listnaých lesů;hříchy olejovité;

Z textu (5) je

ferii společnostiJ
nosti a chovánín

(6) Tedy: VorŠ

prdce olejovitti.

chlá stařena má

je detailně
V povídceBltizen před zrcadlem (zejménav jejích úvodníchpasážích)
vykresleno nepříjemné,až odpuzujícíprostředí opuštěnéhodomu, korespondujícíse
stručnýmpostiženímcharakteristiky jeho majitele:

klobouk, rozmoč

(3) Za posledními domlq tovdrníhopředměstí se musilo jít ještě kus cesty úhorem
přes železničnítraťa pak ůil po žloutnoucí,vyprahlétrdvě podél hromad všelijabých
odpatků' hnijícíchkostí,hadrů a různésem odhozenéveteše,tak naprosto nepotřeb.

(K. Schulz: Bala
Působivostn.

né,žeani ti nejchudšíz blízke vagonovékolonie v ní užnic nehledali. Slunce zde svítilo tak, jako svítíjen na periferii, a jeho rezavé světlo se plouhalo po haddch
zkroucenéhoplechu a železa,po kalných střepindch rozbiých lahvt a po několika md.
lo akdtových keřích, dusícíchse ve vdpencovémprachu' Kaluž vody hnila u cesty a vítr z tovdrních komínůsem zandšel palčivě štiplavý kouř vše bylo šedéa zchdtralé
a toliko večernítemnota,zastímjícítuto nezměrnou ohyzdnost, byla zde asi milostivó
a milosrdná...(K. Schulz: B|ázen před zrcadlem's. 99).
jiného byl důmruipadnýpouze Svou ohyzdností.Trčelv pruizdném
(4) Pro každého
prostoru na kopci jako šedýmorový sloup, jehož světci byly zchcitralépostavy tuldků
a nevěstek,plížícise k němu jako k poslednímu útulkusvéhonáhodnéhonoclehu, vydanéjab on všemnepohoddm, bouřím a lijtikům.(K. Schulz: B|ázen před zrcadlem,

ličními rvačkam
totou. Je to obvY

padků, veteše,ot
nečistotou), adje
zandšel, trčel)b
ných střepinách

šel palčivě štiplc
jako šedýmoroy.

zakřivený nos; t
vlasů,zpečenýc
ní expresivitu i s

nejrafinovanější
rvačknmi, pÍirol
,7.dirazřlovár.

s. 99).
(5) Byl to malý, hubený človíček
žLutavěchorobnépleti, s nízlcjmčelema protdh-

dekJ. Čepa'S t
lení osobnostiJ.

lého obličeje; s nibým se nesýkaje, samotdřsky zde bydlil uprostřed svých sbírek'.'
(...)'o... ale častosvítívalaždlouho do noci a pak osvětlenéokno leželorn hustétmě

(1) Sotva kr

jak padki dohasínajícíhvězda. Jeho smrt se poznala až za velmi dlouhott dobu, takřka ndhodou, a mrÍvola byla odnesenajiž v rozkladu, Písemnosti nezanechal žddné,
.] tak tento životse skončil stejně nepozndn,jako nezpoznaný trval mezi cizími. V do.
mě opatřenémjen několika kusy nejnutnějšíhonábytku, ostatně ihned ukradenými,
byly nalezeny jen upomínlq zjeho cest, svědčící,
žecestoval dlouho, hodně a daleko.

šmouhy,z podla
přede dveřmi v 1

po lysémprostft
v obličeji a se s

rou lepknvéšed
že neměl co děl

ByIy zde všelijaképodivné ndstraje a divošské,barbarské masky, velmi odpuzující
a jabby sňatés tvdří lidí udávených, různézbraně, jaké si mohla vymyslitjen nejra-

pudrem a kolín

finovanějšíkrutost'.' (K' Schu|z:B|ázen před zrcadlem,s. 100).

ti před zrcadly l
jevenéa zléoč

|o(.'.) signalizuje, Že část textu byla vynechrína.
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(8) A ke vše

Z textu (5) je zřejmé,že K. Schulz si vybírá postavy pohybujícíse spíšena peri.
ferii společnostikvůli chudobě, nemoci, popř, kvůli podivínsképovaze.Jejich vlasr
nosti a chovánímohou budit spíšeantipatie,až odpor, srov. i text (6):
(6) Tedy: Voršilaje startí,bldznivó žebračka'věc pro posměch, Tato drobnti a vys.
chkj stařena md úzbýptačíobličej, zakřivený nos, vrósčitou ťvriřa širobý,slaměný
klobouk, rozmočenýnesčíslnýmilijdlq, ddvno spálený sluncem a vždynatrženýpoul'ičnímirvačkami.Zpod něho visí zprahlé chuchvalce šedýchvlasů,zpečenýchnečistotou.Je to obvyklti, všednížebračka,na kterénení nic důIežitého,
ani významného.
(K. Schulz:Balada o deštníku,
s. 8l).
Působivostnegativně zabarvenýchexpresivníohsubstantiv(peiferie, prach, od'
padků,veteše,ohyzdnost, tuldků a nevěstek, lijákům, krutost, žebračka,chuchvalce,
nečistotou),adjektiv (zkrouceného,rozbitých, šedéa zchátralé) nebo sloves (hnila,
zancišel,trčel) bývá zvýrazněna i jejich spojením, srov: hnijících kostí, hadrů: kalných střepindch rozbiých lahvi; dusícíchse ve vdpencovémprachu'' vítr'..sem zand,šeI
palčivě štiplavý koui knluž vody hnila u cesty; trčelv prdzdrLémprostoru u cesty
jako šedýmorový sloup; divošské,barbarskémaslq, velmi odpuzující;lidí uddvených;
zakřivený nos; klobouk, rozmočenýnesčíslnýmilijtiky; zprahlé chuchvalce šedých
vlasů,zpečenýchnečistotoa.V kontextucitově zabarvenýchvýrazůzískávajínegativníexpresivitui slova vyjadřujícínapř. pouhou intenzitu, napÍ.nezměrnouohyzdnost,
nejrafinovanějšíkrutost, drobnd a vyschlti stařena, úzbýptačí obličej, pouličními
rvačkami,přirovnání s využitím oxymora jak padlci dohasínajícíhvězda,
Zdirazňování nepříjemných rysů postavy nepatří právě k typickým rysům povídekI. Čepa'S takovým přístupemse setkávámev Člověkuna silnici, ovšemvykresleníosobnostiJ. Rypáčka vyznívávícejako postiŽeníbezbrannostineŽ odpudivosti:
(7) Sotva krdm zařídili, zdál se špinavý a sÍarý.Na stěndch se objevily syrové
šmouhy,z podlahy vyrazila píseň, zrcadla zašla, mísy se kus urazilo. HoIič postdval
přede dveřmi v pkišti, kter-j hned první den vypadal nečistý,a kouřil cigarety, Ielkuje
po lysémproslranství s několika stvoly vrbiny a lopuchu. Byl mladý a bledý, s pihami
v obličejia se stínemzasmušilostiv očích,(',.) Ale i tady se všeckobrzy pokryLo ko.
rou lepkavéšedi, věci pustly a opýskivaly, dušechuravěla znechucením.Stdvalo se,
ženeměl co dělat od rdna do večera,a uÍkazníci,kteří sem zabloudili, opovrhovali
pudrema kolínskouvodou. (J. Čep 199l; Člověk na silnici, s' 298)'
(8) A ke všemuto jtnéno,Rypdček!Josef Rypdček!Zastavoval se v svéosamělosti před zrcadly v krómě a zpytoval neruilosrdně tvdř hledícíz šeděstříbrnéplochy, vy.
jevenéa zIéoči,plné smutku a žízně,vpadlétvcíře,stnúsko ryšavýchvousů.Tak sdm

proti sobě, prdzdný a ostý na všechnystrany! Josef Rypáček! Tohleje on a tohle md
všeckookolo sebe, něco, co nechtěI a co užze sebe nemůžestřdst. (...) Pak přišlo dí
tě, nové starosti, krcim stdle prdzdný, před okny rozbitéstřepy, smetí,popel a hnus
a temnýkvas vzpoury,(J. Čep 1998:Člověk na silnici, s. 299ll).
Q) Jinny se mu stdvalo, žese octl za úsvituna cestě k svémupředměstía motal se
jako opožděnýnočnímoýI mezi šedýmizdmi, jejichž okna se ještě neprobudila. (,,,)
Pak se silnice protáhla do polí, před jarem ještě černýcha syrových,a jeho sešlapané
opattq,ťukalychabě do vyčnívajícího
kamení,(J. Čep 199l: Člověk na silnici, s. 300)'
QQ MočáIy staréhořečištěbyly napojeny z ledových ker a voda mezi kamennými
břehy tekla nrdě sinavd. (J. Čep 199l: Člověk na silnici, s. 301).
V textech (7)-(10) vedle expresivníchslov vyvolávajícíchnepříjemnépocity (špl.

SchulzovY

volat nepříjem
mastnoty,neči
kaluž vody hni
i J, Čep líěíni

a se zdánlivou

korou lepkavé

sice nečisté
Schulzem. Osr

drdsající nitro
totižvyvolat p

navý, šmouhy,plíseň, zašla, nečisý, korou lepkavéšedi, oprýskÍvaly, znechucenhn,
opovrhovali)ziskávaji negativnízabarvenítakévýrazystatý (ve spojeníse slovem špi-

náviděného v
Lukašovó se s

navý), syrové(ve spojeníse slovem šmouhy),urazilo se (kus mísy),lysém(ve spojení

typickým přec
(13) A nai,
kanou jako šk

s výrazem prostranství),vyjevené(ve spojení se slovem zlé),a v přirovnání dokonce
i výrazy snoly vrbiny a lopuchu (situovanéna lyséprostranství).Působivéje využití
oxymora ndř hledícíz šeděstříbméplochy, vyjevenéa zlé oči, v němž se spojily výrazy s protikladnou emocionální stylovou hodnotou. V ukázkách z povídek J. Čepa
evokují příbuznost s jazykovými prostřďky líčenív povídkách K. Schulze výrazy ze-

stodole, ale ta
ny leže\, na ji

('..)A od dvíň

žloutla, rozbité střepy, smetí,popel, hnus a temný kvas, (voda) tvrdě sinavó (srov.
v Schulzových textech lucerny, nažloutléjak boule hnisu; olejovitti sedlina; hnijících

mladd, s úsm
ce, tak,jak se

kostí, hadrů; zchdtralépostctvy tukiků a nevěstek;divošské,barbarské masky; sňaté
S tvdří lidí uůivenýcň).Nechybí ani oxymoron motaje se jal<oopožděnýnočnímoýl

(|4) Překt

(noční motýl je většinou spojován s představami krásna). Následující úryvky
z Čepouýchtextůukazují, žeje v nich využívánkontrast, a to mezi výrazy vyjadřujíjak dravec rve zobd'.
cími lítost (ubofui žena,marný a zoufalý pkifl a odpor (skučení,
kem kusy krvavého masa). Neobvyklé je spojení jazykových výrazů postihujících
negativnívztah, rozpaky ažnechuť(avšaknikoli odpor) hlavníhohrdiny (Cyrila) i k že.
ně, u kterébychom předpokláda.li,že v senzitivnímčlověkuvyvolá spíšesoucit:
(|I) Tvdř ubohéženyse Zase stóhla a z ňader se jí vydralo žalostnéskučení.(J.

štímkopřiv a

la prudbým '
v městečku,k

beze světla, I
dvorku bez jc

z rezavéhop
oslovujíce se
A najednou, I

Č e p 1 9 9 1 : M ů r as, . 1 0 1 ) .

ko škvára na

(12) Cyril vyskočil z postele a poslouchal ten pldč, pronikající z pokoje paní
Frybortové, marný a zoufalý pIáč,dnÍsajícínitro nešthstné
ženy,jako dravec rve zo-

ale takvesel

bdkem kusy krvavého|?ulsa,(J. Čep 199l: Můra, 103).

" Sezima,K.:Iv

|'Všeclmy citáty J. Čepaz : Čep, Dvojí
J.:
domov, Praha 199|

7ó

mov, Praha 19
'. Soldiín,L.: c,

Schulzovy texty (1)-(6) a texty J' Čepa(7)-(I2) ukazují,žemožnostijazykavyvolat nepříjemnéprožitky nejen citové, ale také fyzické _ zápach, pocit prašnosti,
mastnoty,nečistoty(napÍ.hnijícíchkosti, hadrů.',;dusícíchse ve vdpencovémprachu,
kaluž vody hnila u cesty; palčivě štiplavý koufl využivá ve většímíře K. Schulz, ale
i J. Čep líčíněkdy prostředí,postavy a situace,do nichž se dostávají,naturalisticky
a se zdánlivou bezohledností'2;
avšakslova a slovní spojeníkrdm...špinavýa starj,
korou lepkavéšedi, oprýskivaly, střepy, smetí,popel, hnus... chankterizují prostředí
sice nečisté,zanedbané,ale ne odpudivé do té míry jako prostředí líčenéK'
Schulzem. osobní charakteristiky vypadal nečisý a kouřil cigaretyi žalostnéskučeni,
drásající nitro nešťastné
ženy,jako dravec rve zobákem kusy krvavéhomasa mohou
totižvyvolat představučlověkavzbuzujícíhoodpor,ale takéčlověkanešťastného
a nenáviděného více sebou samým neŽ svým okolím' V Čepově povídce Roairk"a
Lukišovti se setkávámes prolínánímnaturalistickyvylíčené
reality a snění- sjevem
typickým předevšímpro Schulzovy povídky)].
(|3) A rnjednou, kdyžse toho naůila nejméně...Když se cítila vyprahlou a roz,pukanou jako škvdra na chodníku...Fěšinka se vinula pod větvemi švestekod studny ke
stodole, ale tak veseld a svěží,hruškapřed humnem byla plna prozdřenéhostínu, stíny leželyna jitřní orosenézemi a na měkkétrdvě, zachvívajícese hlubobým štěstím_
(',') A od dvířek v zahradě se 4jevila pojednou na pěšince nebožkamatka, tak krasnd,
mlafui, s úsměvemtak čiým, jako by nikdy nebyla poznala zdrmutku,s košíkemna ruce, tak,jak se vracívalav pdtek z města...(J. Čep 199l: Rozarka Lukášová,s. 57).
(14) Překročila pnih potácejíc se a jen jako mlhou uviděla odrolenou zed, s houštímkopřiv a uzounkou pěšinkupod stromy od studny ke stodole. Ústa se jí pootevře'
la prudbjm sevřením srdce a Rozárka se sfuicela do vozu jako bezduchd, Dni
v městečku,kam ji mužzavezl, jí míjely v otupělosti a v zoufalství, octla se v špíně
beze světla, beze vzduchu, nasdklé kouřem a zripachem papírny, uprostřed malého
dvorku bex jediné travičlq a ve vlhkéjizbičce, kterd ji škrtila a řezala jakcl krabice
z rezavéhoplechu, V sousedství se celý čas hašteřily ucourané a sprostéženštiny,
oslovujíce se ,,paní,,, avedle dvorku, ležícíhoza řekou, bylo městskérumiště. (.'.)
A najednou, kdyžse toho naůila nejméně..'Když se cítila vyprahlou a rozpukanoujako škvrirana chodníku.,.Pěšinka se vinula pod větvemi švestekod studny ke stodole,
ale takveseld a svěží,hruškapřed humnem byla plna Prozdřeného stínu,stíny ležely
,rSezima,K.: tvlenší
próza|.,Lumír1935,s. 215;Fučík,
B.: Básníkdvojíhodomova,in: Čep,J.:Dvojídomov.Praha1991.s.342.
' . S o l d á nL' . :c . d ' .s ' 2 | 3 _ 2 | 4 .

aa

na jitřní orosenézemi a na měkkétrtivě, zachvívajícese hlubokým štěstím...(J. Čep
l99l: Rozárka Lukášová' s. 56-57)
Jako prostředku pro odlišeníreality a snu vyuŽíváJ. Čepkontrastu'o,branice mezi
nimi je tedy zřejmá. Realita je líčenajako utrpení pbcházejici až ve fyzickou bolest
(skócela se do vozu jako bezduchd;Roairka žloutlaa kašlala;kdyžse cítila vyprahlou

(17) Petr K
sebou a myslil
pojednou, jakc
val připuštěn t
zek.

a rozpukanoujalco škvára na chodníku),sněnípostihujívýrazy líčícípříjemnépocity
nebo skutečnosti,kteréje vyvolávají (pěšinknse vinula pod větvemi švestekod studny

,,Co mě čel
hou, v kterése

ke stodole, ale tak vesela a svěží;hruškapřed humnem byla plna proaÍřenéhostínu;
na jitřní orosenézemi; zachvívajícese hlubokým štěstím;nebožkamatka tak krdsnd,

začneještě dne
ře mezi mnou I

mlaůi, s úsměvemtak čirým'..). ovšem ani v Čepově tvorbě nechybějí povídky,
v nichŽ vystupují hrdinové,kteří jako by nebyli schopní,nebo ani nechtě|i rozhraní
skutečnostia snění vnímat. Např. ústřednípostavy povídek Zbloudilý (Petr Kleofáš)

stavil, PeÍr mu

a Cesta na jitřní (Cyril Nedoma) proŽivaji většinusvénočnícesty v SetkáníchS nevysvětlitelnými jevy nebo s neznámými postavami, reflektovanými jako přízraky'':

text celou pov:

(I5) Procitl ndhlým zamrazením:jako by někdo vysobý,tmavý a přece průsvitný
stáI za jeho uÍdy a pozoroval ho s neskonalou lítostía lciskou, (J. Čep 1991:

nikdy. Q.Čep
Dojem splý

světlení zůstáv

(r8) Cyrilt

nedaleké?)k n,

Zbloudilý' s. 39).
(16) Vítrse utišil avzdtlch zvlhl a oteplil se. Pahorky a svahy krajiny přes den přís.
né a zachmuřenéjako by byly ožily v temnu a staly se přátelslcými. Kdosi jako by se

déženy;aaz

upřeně díval na Petra KleoftÍšebděIýmaočima.(J. Čep 1991:Zbloudilý, s. 40).

ddl tín1hlasitěj

děpodobná, ta}
(19) Ale no

V textech(15) a (16)je splývánískutečnýcha zdánlivých zážitkůzpůsobenospí-

vynořovaly ze :

šepředstavivostí,emocionálnímvypětímústřednípostavy ,,zbloudilého..,
vyvolaným
zřejmě úzkostíz blouděnía únavou,obavami,nejistotou.Kromě toho je v (16) zvlášt.

vých, obklopen
snad to byli jei

ním způsobemvyuŽito personifikace(pahorky....se staly přátelslrymi).,o
Nezřetelnost

nom jejich tvói
chý smích, prt

hranice snění,představ a skutečnostise v textu (|7) odráŽíve vědomíspojeníživého
člověka(Petra Kleofáše)se zemřelými přáteli (,,svýmimrtvými..'7)
'. Fučík,
B.: c. d', s. 340-34|;Svoboda,J.:Člověkmezidvěmakrajinami(Polaritadomovaa cizostiv pró.

ze JanaČepa),
in: Českáliteratura,
l998' s. 572-.573.
'5Srv. Sezima,K': c. d., s' 2l4; Sezimq K.: Menšípróza 5. Jan Čep'ZnméŽ|uč,
Lumír193|,s. 53l. K.
Sezimav oboučláncích
doslovapíše:
osoba vě.
,,U Čepato šlozprvuaždo bdělýchzáměnsebebliŽších
cí za přeludy a pÍizraky,div ne za pojmováabstrakta'Biologicképrocesybývalyodmocňoványspiritu.
alismem,jako zas naopakpřízemníhmotnátíže|ámalasvobodnýduchovnívzlet...
'. Na Čepovozajímavé
personifikaceupozornilHora, P: c' d., s. 604.
využívaní
'' Srv.přednášku
J. ČepaBásníkajeho inspirační
zdroje,kterouprones|v l,itov|i |4' \2. |940,Jejítext
otisklJ' Med v Listu pro literaturul990' č.4' s. 4_5).Jakojedenze svýchvlastních
inspiračních
zdrojů
J. Čepdoslovauvedl,,.'.vědomí
o tajemném
společenství
živýcha mrtvých,rninulýchi budoucích,
kte.
říjsou svázánípoutemtělesného
i duohovního
rodu,lrískyi viny,vzájemnézásluhya oběti.Véřímea víme, Že nejsmenadobroodděleníod těch,kteříužodešli,oni mohoupomocinám a my jim.., c. d., s' 5.
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Cyril pohlížel:

dí fuivno zemře
Zajimavé je

hou získat,a to

ných odstínůž

Pojmenovávaj

ným počasím

( 2 0 ) . . . s em

noucí, vyprahl.

před zrcadlem

(|1) Petr Kleofliš seděl vzadu na hromaclěpytlti, díval se dojatě na světla před
,,
sebotl a myslil na své mrtvé.,,Aspoň vy mi zůstaňtevěrni! úpěl tiše,a bylo mu
pojednou, jako by bl,l uzavřel s krajem nesmírněvážnou úmLuvu.Iako by byl býval připuštěn do jakési jeho intimnosti, a z(l to b)ll vzal nu sebe jakýsi těžkýzávazek.
,,Co mě čekdza těmi okny?,, myslil si, kdyžhleděl do dědiny ve tmě Ll svr(chnoa přece naprosto nezneimýosud. ,,Snad se to
hou, v kterése kryl jeho blízbý,možncí,
jen co pootevřu dveře,,,mysLiLsi; ,,snad.;jsou
užjenom ty dvezačneještědttesvečer,
ře mezi mnou a neznrjmotl katastroftlu.,, U kostela Se cest), rozdvojovaly. Stařík za.
stavil, Petr ntu poděkoval za svezenía dal .senahoru do vsi. Neuviděli se wžpotom
nikdy.(I. Čep 1991:Zbloudilý,s,1243).
že tento
Dojem splývánífantazijníchpředstava reality je zvýrazněn skutečností,
text celou povídku Zbloudilý bez dalšíhovysvětlenízakončuje.Stejně tak bez vysvětlenízůstávajítajemnéskutečnostiv textechz povídky Cesta na jitřní, srov.:
(|8) Cyril Nedoma slyšízvuky svých krokůi krokůmatčiných,a z dtÍllq (daleké?
nedaleké?)k němu zazníva^jí
tytéžkroky'jenžc o dvacet let tnladší,kroky dítětea mla.
déženy;a ty zvuky jsou tak znamé,tak skutečné,
kdežtodnešníchůzeje tak nepravděpodobrui,takneuvěřitelná!{J' Čep i99l: Cesta na jitřní,s. l3l-132)'
(19) Ale nočníticho bylo čímdtil tímživější'ruch kt.okůna zntrzlépůdě byt čím
dál tímhlasitějšía čenúobry,sylidských postav houstly na všechstranách, jako by se
vynořovaly ze země, Cyril s matkou předešLiněkoLik těch postav, tmrlvýcha mlčenlivých, obklopených svýru tajemstvíru'znrimýmjenom Bo|tu, a nepoznali jich. Kdo ví,
snad to byli jejich sousedé,snad lidé z fclrnosti docela cizí, lidé docela neznómí - jeti.
nom jejich tváře prosvítaly podivnou bledostía zdtÍlose, žez nich vychtizío,lcÍštttí
chý smích, pronikající touškoujejich tajenmosti, smích nepochopitelně ironický,,,
CyriL pohlížels hrůzoudo těch tvdří, kterémíjel, a na pamět|mu přicházela jména lidí dávno zemřelých,..(J, Čep l99l: Cesta na jitřní,s. l34).
Zajimavéje sledovatfunkci pojmenováváníbarev a stylovou hodnotu,kterou mohou získat'a to zejménav textechpovídekK. Sclrulze, V těchje zajímavé
vyuŽitírůzných oclstínů
žluté,ziskávajícíchve většiněslovních spojeníchnegativnízabarvení.
Pojmenovávajítotižvětšinoupředstavyspojenése starobou,zatuchlostí,špínou,parným počasím,
Srov.:
(20) '. 'se nusiLo jít ještě kus cesty úhorempřes žeLezniční
tr()t,a pak dól po žloutnoucí,vyprahlétrcivěpodéIhromgd všelijalqchodpadků.,.(K. Schulz l998: Blázen
před zrcad|em's. 99)

7q

(21) ... a do něho kalně svítily lucemy, nažloutléjak boule hnisu' (K. Schulz 1998;
Per amica silentia lunae, s. 55).
(22) Parno bylo až k zalknutí. V naprostémbezvětří se vzduch vařil nad uhnětenou, ztvrdlou zemí,kterou rozpdlenéčervencovénebe mučilo suchým ždrern,Rovina,
kruhovitě se otdčející,byla napěchovdna obilím a klasy stály jak těžki, nepohnutelná
žlutdhmota, ztvrdld vedrem a ukutti ve výhni tohoto žhnoucíhodne. (K. Schulz 1998:
Prsten královnin, s' 139).
(23) ,.. spíševzpomínajícena crčivébystřiny a truivu,na nížsi bylo možnoodpo.
činouti, zatímco skldnějícíse klasy žlutéhoobilí mřely na hlinité zemi a zrosenépavučinymezi stéblytruivychladily jejich bosénohy, (K. Schulz i998; Legenda o svaté

pod fialovými l
ohromný šupin
ku, mrtvémhlí(

(29) ... stari

do světa za zlat
jáku, mrtvémh

(30) Vprava

ševmrazuav
(31) Nebe t

Voršile,s. 32).

1991:Zbloudil
Příklady (2l

žlutavěchorobnépleti? (K. Schulz 1998:Blázen
Q$ Byl to malý, hubenýčIovíček
před zrcadlem' s. l00)

ní nepříjemný
(srov,(29)).U,

I v povídkách J. Čepa se pojmenování odstínůžIutélžloutnoacílnažloutlébawy
objevuje ve spojení s obrazem chorobnéhovzezíeníčlověka:

nováníčernébi

(25) Klempířskénůžlqa kleštěleželycelédny netknuty a po podlaze se vrilely kusy plechu se zoufale mdlým odleskem kalných jiter Rouirka žIoutlaa kašlala. (J. Čep
l991: Rozárka Lukášová, s. 56).
(26) Amálka zošklivěta těhotenstvím,zežloatla, začala ho nendvidět. (J. Čep l99l :

.jespojenais
vají častospoj

zde srovnání s
hustétmě jak p

Obraz pros

Člověk na silnici, s. 299).

pozadí dějový

Ve všechpřípadech pojmenování odstínůŽ|uté(žlutavě,žloutnoucí,nažloutlé)pttsobíjako prostředek pro dokeslení odpudivosti čIověkaa prostředí v důsledku kon-

zd.brazťlovánie
bání se postiŽ

textového spojení s dalšími slovy se silnou negativní expresivitou (chorobné,
vyprahlé, odpadků, boule hnisu), popř' s výrazy zachycujícími obraz krajiny v dus.
ném suchémpočasí'U K. Schulze bychom mohli v některých povídkách hovořit až
o využitítzv. ,,barevnéexpresivity.. - např. v Legendě o sv,Voršile,v povídce o ma.

a bezohlednév

rární teoretici l

jáku, mrném hlídačia nevěrnéženě.,
(27) Byly plné vlhlcýcha teplých močálůa bažin,z nichžse rozlézalyztřeštěnézimnice a chorobné výpary, dusivá bíld oblaka, chvějícíse mezi hutným stínemstrornů,
nachýlených a čemých.Lesy zsinalé a přikrývající zemi černýmaivojem temnot (..')
Hleděly s radostnou nadějí do modrdní dnůa rezavěnívečerů,usmívajícese na svoji bolest a vystrojenénovou svěžeslí.(K. Schulz l 998: Legenda o svatéVoršile, s. 3 1,

3',7).
(28)A hlubinyrostly,rostlyna všechstrandch,
rozpoznat
ničenebylojižmožno
ho, ani skÍly, ani břeh, ani moře, jen jedinou nepřetržitouřadu vysobýchkřičícíchvln

'8 Soldán, L.: c. d
341-342.

BO

pod fialovými hroty blesků (...) Jako by země pukala a padala da moře. Jako by
jazyketn.(K. Schulz 1998:o majáohromnýšupinatyplaz olizoval oblohu červeným
ku. mrtvémhlídačia nevěrnéženě,s. 25).
(29) ... Starý lodníkpřistoupil k oknůma toužebněse zahleděI do tmy, ,,znovu chce
do světa z{1zlatem,za krdsným,žlutým,třpytivim zlatem.....(K. Schulz l998: o majáku, mrtvémhlídačia nevěrnéžené,s' 23).
(30) Vpravo vlevo ležela ve tmě pole pokrytó sněhovýmpopraškem (...) Ležela tišev mrazu ave tmě, černda holi... (J' Čep 199t: Cesta na jitřní,s. 131)
(31) Nebe nahoře byto zalito hustou černí,ani jedna hvězda nesvítila. (J. Čep
|99|: Zb|oudilý's. 41).
Příklady (2,7)_(3|)ukazujímožnostvyužitípojmenovánídalšíchbarev k postiŽe.
ní nepříjemnýchpocitůa syrovéatmosféry(srov.(27), (28)' popř. atmosférytajemna
(srov.(29))' IJ J, Čepaje vyuŽitíbarev méněvýrazné,nápadnéjeopakovánípojme.
nováníčernébarvy např. v povídceCesta na jitřní, Zbloudilý.,,Jazyková barevnost..
je spojenai s oxymorem:polí,předjaremještě černýcha syrovýcň(sjarními poli bývajíčastospojovány spíšepozitivní asociace)' ani jedna hvězda nesvťtila(nabízíse
zde srovnánís Schulzovým básnickým obrazem z textu (5) osvětlenéokno leželona
hustétmě jak padld dohasínajícíhvězda)'
obraz prostředídetailně vykeslený pomocí výrazných emocí častozatlačujedo
pozadi dějový spád a někdy se v něm ztrácejíi samotnésubjekty postav.Právě pro
zdůrazňování
emocionálníchprožitkůajejich někdy ažnaturalistickélíčení,
nevyhybání se postiženínepříjemnýchfyzických pocitů a představ, pro zdánlivě syrové
prostředía vědomíblízkostismrti připisují litea bezohlednévykresleníneutěšeného
rárníteoretici krátkým prózám J. Čepai K. Schulze tzv' ,,barokizující
rysy..'8'

.8Soldán, L.: c. d.' s. 2i4; Vlďín, Š.a kol.: Slovník literárrríteorie, Praha l984. s. 4l; Fučík'B.: c. d., s

34t-342.
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9r, Pot

€ou,

l/loď

estliŽe se

opomeno

votníosu

údajůpřipomt
Nuže, své

gymnáziu (l'
Zbraslavi. SP

jí zanechal i
Devětsilu' mt

v oblasti ťrlm

Ve třicátý
je logické,Že

revolučníh
iitiky, u nich

ší mužnost

a koncePci"

V důsled
pem, pak vY

byl nejvýzna

měl být zasa

Tato slov

' Honzl,J.:Div

fn P"ktnL

&rso
l/loďblo, I/aněuza
estliŽe se vracímek velkým osobnostemnašíliteratuly 20. stclletí,nemúŽeme
opomenout Vladislova Vančuru (|89|-|942). tocláka z Háje u opavy. Jeho životníosudy apráce jsou dosti známé,přesto všaknebudena škodupár hlavních
připomenout'
údajů
Nuže,svédětstvíVančuraprožil hlavně v Dav|i u Prahy a v Praze. Po maturitěna
gymnáziu ( 19 l 5) vystudova| pražskou lékařskou Í.akultu(|921) a poté žil na
Zbraslavi.Spolu se svou ženoutu provozoval lékařskoupraxi, ale po několika letech
1í zanechal a věnoval se uměleckéa veřejnéčinnosti.Byl prvním předsedou
Devětsilu,mimoto úzcc spolupracovals nak|adatelstvím
Družstevnípráce, působil
v oblasti filmu atd.
Ve třicátých letech se stal jedním z největšíchodpůrcůÍ.ašismu
a nacismu, a tak
je |ogické,že se za nacistickéokupace zapojil do odboje, Jako předseda Národního
revolučního
výboru inteligence kolem sebe soustředbvalčelnévědce, umělce či politiky' u nichž měl respekt* řečenoslovy Jindřicha Honzla' * jako ,,člověknejryzejší mužnosti a ocelově pevný bojovník, ktery nňL schopnost vést' tvořit plón
a koncepci".
V důsledkusvéodbojovéčinnclstibyl V. Vančural2. května 1942 zatčengestapem, pak vyslýchán, mučena l. červnauvedenéhoroku popraven.,,ZemřuLproto, že
bylnejvýznamtějšiz ncis,..napsal roku l946 v Lidové kultuře Ivan olbracht. ,,V něm
měl být zasažencelý českýn,tfuod.,,
Tato slova rnajísvéopodstatnění,
avšakznačněs nimi kontrastujenásledujícísku.

lHonzl, J.: Divade|nía literárnípodobizny, Praha l959

B3

tečnost;téhoždne, kdy o Vančurověsmrti informoval protektorátnítisk (tedy 2. června 1942), na Staroměstskémnáměstí proběhla mohutná manifestace, jejichŽ šedesát

vraceli i v ot

vyjádřilo svou věrnostHit|erověříši;obdobná' aleještěvětšímanifestisíc účastníků
tace se konala o den později na Václavskémnáměstí...

Pozitivníl
svou cenu. Pc

Na tomto pozaďi, kterélze ještě dokeslit zmínkou o podobně zaměřeném shromážděníherců v Národním divadle (24. června 1942), je Vančurovalidská velikost
ještězřetelnější.ostatně můžemese o ní dočísti v řadě vzpomínkovýchděl, napří-

textu ho zasti
Po roce 1!

klad v knihách Vítězslava Nezvala (Z mého života, 1959), Ludmily Vančurové
(Dvacet šest kruisných let, |967), Jaroslava Seiferta (Všeclq krdsy světa, |982),
Václava Černého (Paměti 2, 1992) nebo Bedřicha Fučíka (Čtrnóctero zastavení,

vycházely dá

1992).

VladislavaVt

Pokud jde o Vančurovodílo' tvoří ho desítkarománů,tři svazky drobných
próz, knížkapro děti a torzo cyklu historických obrazů,jakoži několik samostatných povídek. Zahrnuje ovšem taképět dramat, mnoho esejistických a kritických

(Desdtá múz
1978),jedna

projevůči lektorských posudků'Všechny tyto prácejsou napsány svébytnýmbásnickým jazykem, v němŽ koexistují četnémetafory s archaismy i hovorovými prv-

Vedle mn
nutno dále pi

ky.

Vladislav Var

Svými prozaickými díly V. Vančuraznačně,,pohnulčeskouprózou,(F. X. Šalda)
a takés nimi míval úspěchu dobovékitiky, byťv jednotlivých soudechse objevova-

ník s cennou

ly i rozličnévýhrady nebo negativnípostoje.

1984-89 sed

Velmi příznivý ohlas měly romány Pekař Jan Marhoul (1924)' Poslední soud
(1929), Hrdelní pře anebo Přísloví (l930), Markéta Lazarová (193l) i Útěk do
Budína (|932), Konec starých časů(1934) a Rodina Horvatova (l938)' Dalšíromány - Pole ornd a vrilečnd(1925), Rozmarné léto (1926) aTři řeky (1936) _

1946-47).

se jeho hodnt
osmdesátých

Zdeňka Kožl

Vančura,|9]

se stala edic

V devade

nila. Svou ro

munisty, třeb

sice příslušn

vzbudily rozporuplnou odezvu, Zatímco zbylé knihy (Luk královny Dorotky,

kdy z nich b1

1932; obrazy z dějin ndroda českého,|939, 1940) byly přijaty opět povýtce
kladně.

lečnýchdese

Cenné svědectví o soudobérecepci Vančurovýchděl představuje téžčtenářská
anketa Lidových novin, vycházejici v letech |92841. Roku 1931 ji vyhrála
Markéta Lazarovci, později - v letech 1934,1936 a 1940 - se mezi nejzajímavější
tituly dostaly romány Konec starých časůa Tři řeky spolu s obrazy z dějin náro.

V. Vančuran
to o jeho tvo

da českého.Mezi respondenty, kteří uváděli Vančurovy knihy, najdeme mnoho
známýc|t kulturních osobností, například Jana Mukařovského, Ivana olbrachta,
Jiřího Mahena, Karla Nového, Vítězs|ava Nezvala, Jaroslava Seiferta, Jindřicha
Honzla, Františka Trávníčkači Jaroslava Ježka.Někteří z nich se k V' Vančurovi

pořádající vt

: Viz třeba výrt
v Almanachu I
. Holý, J.: Práce
a osudy. Posta
. Jílek, R.: K č
Vančurajako i
s. 451-4ó6.
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vraceli i v obnovenépoválečnóanketěna stránkáchSvobodnýchnovin (v letech
t94647).
má
řadu superlativů',
Pozitivníkritický a čtenářskýohlasjeho tvorby,obsahující
svoucenu.Potvrzujetvůrčí
velikosttohotoautora,a to i přesto,ževe světovémkontextuho zastiňujíJaroslavHašekčiKarel Čapek.
jako člověki umělecvelmictěn.V padesátých
letech
Po roce 1945byl V. Vančura
načasproměnilo(mj.byl pokládánza formalistu),
ale jeho knihy
sejeho hodnocení
vančurovská
vycháze|yďá| a zároveítse rozhojňovalaodborná
literatura.Do konce
osmdesátýchlet vyšlymonograficképráceMilana Kundery (Uměníromdnu,L960),
prózy' 1968)'Aleny Hájkové(Humor v próze
Zdeňka Kožmína(StyLVančurovy
VladislavaVančury,l972)'
VladimíraDostála(Slovoa čin,|972)'LubošeBartoška
(DestittÍmúzaVladislava Vančury,1913) a Milana Blahynky (Vlndislav Vančura,
1978)'jednamonografiebyla vydánai v Sovětském
svazu(oleg Malevič:Vladislav
Vančura.|973)'.
Vedle mnohaspeciálníchstudií,doslovůnebopředmluvk jednotlivýmdílůmje
nutnodále připomenoutopavskoukonferenci,uspořádanou
v roce l971 a nazvanou
VladislavVančuramezidramatemafiImem(roku 1973z nívyšelstejnojmenný
sborníks cennoubibliograÍií
MiroslavaLaiskeho).Praktickýmvyústěním
tohotobádání
se stala edice Vančurových
spisů:nakladatelství
Čs. spisovatelvydalo v letech
jich měIovyjítčtrnáct.
l984-89 sedmsvazků,přičemž
V devadesátých
letechse situaceve vančurovském
výzkumui v edičnípraxi změjako umělce-konila. Svou roli přitom zjevněsehráladřívější
prezentace
Vančurova
jak známo,Vančurabyl
munisty,třebažebyla účelovou
ideologickoudezinterpretací:
sicepříslušníkem
|evicové
avantgardy,
do řad členů
KSČvšakpatřiljen do roku l929,
kdy z nichbyl spolus dalšími
šestispisovateli
vyloučen'
Tatoskutečnost
byla v poválečnýchdesetiletích
utilitaristickypřehlížena.
Dnes takovýpohledakceptujeKsČM,
pořádajícíve Vančurověrodišti festival nazvaný Rozmarnéléto. Po roce 1989
V. Vančuranebyl tak častým
předmětempozornostiliterárnívědyjako dříve,ale přesto ojeho tvorběvyšlydvě monografie]
a několikstudiív časopisech
Českáliteraturaa,
r Viz třeba výrok Ivana o|brachta'který roku 1936 - v rozhovorus Egonem Hostovskýmotištěném
v A|manachuKmene- V. Vančuruoznačilza ,,nejvýznačnějšího
ntlvéhtt
proxaika.,.
českého
. Holý, J.: Práce a biásnivost.EstetickýprojektsvětaVladislavaVaněury,Praha
l990; Poláček,J.: Portrély
a osudy.Postavyv próze VladislavaVančury,
Boskovice l994.
. Jí|ek,R': K časuVaněurovýchrománů,Českáliteratura|992, ě, 1' s, 5246; Winner,
T G.: V|adislav
jako kritik umění,jeho vztahyk Pražskému
Vančura
lingvistickému
kroužku,Českáliteratura|997, č.5,
s' 451-4ó6'
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objevily ve sbornícícha knižníchpublikacích'o.

razná charakter
ho spisů a my

Na roky I99| a 1992 píipad|a dvě Vančurovavýznamná jubilea. Mnohé deníky
a kulturní časopisy (včetněLiterárních novin) je ignorovaly, pominuly je však i vě.
decké kruhy, které jich mohly využít k uspořádání alespoň jedné konference.
ProjevemjistéhooficiálníhopÍezírániautoraRozmarnéholétajei to, žeulu - na roz-

a začítatse do
ství.Neměli b'

my či filmové
Cena Vladisla'

díl od Karla Čapka, Ferdinanda Peroutky či Jaroslava Kvapila - dosud nebyl udělen

náležitě docen

práce se
Tvď, Literiírnínovinyó, Akord7, RoK6 čiAlternativa plusn'Dalšívančurovské

Řao r' G. Masaryka in memoriam.
Za manifestaci obdobnéhoVančurova přeh|íženílze považovat výsledky loňské
ankety Lidových novin o největšíhoČecha20. století.Zvitéz||v ní T. G. Masaryk
před Karlem Čapkem a Václavem Klausem, V. Vančurase však nedostal ani do první
třicítky! Tuto anketu bychom asi neměli brát příliš vážně,neboťv ní uspěl i Jara (da)
Cimrman, ale svou výpovědníhodnotu má.
Leccos říkají takézkušenostize školsképraxe. Uchazeči o studium češtinyna
brněnsképedagogickéfakultě měli v letošnímpřijímacímtestu určit' v jakém díle
se vyskytuje knížeMegalrogov a kdo toto dílo napsal.Test vyplnilo 630 lidí, uspě1ojich všakjen sedmatřicet,tedy necelých šestprocent.Někteří dalšíadepti správně uvedli Konec starých časůa jiní zas určili Vančurovo autorství,leč většinou
nenapsali vůbec nic nebo pouze hádali, že Megalrogov je hrdinou nějakéhodíla
Karla Čapka,Ivana olbrachta, Aloise Jiráska, Petra Bezručea Ladislava Klímy, ba
i Václava Havla! Mnozí se domnívali, že by se s ním mohli setkat v pracíchL. N.
Tolstého'F. M. Dostojevského,N. V. Gogola, A. S. Puškina' M. J. Lermontova či
A. P. Čechova.
Moc odlišnénejsou ani zkušenostise studentyřečenéfakulty. Z Vančurovytvorjim činí
by čtouvesměsjen Rozmarnéléto a MarkétuLazarovou, při interpretacích
jeho děl, ale i _ v případěrománůRozmarnéléto
potížejeho jazyk, mnohoznačnost
a Hrdelní pře anebo Přísloví- jeho humor...
Je nasnadě,žeV|adislav Vančuraby se měl vrátit do obecnéhopovědomí:jako vý' Poláček,
J.:F' X. Ša|da
a VladislavVančura,
Tvar l99l' č'23,s. 4-5; Poláček,
J.: Prostornocije tichý...,
Tvarl994'é,7's.7;Bednářová'
M.:cestabarona
Prášila,Tvar
|997'č.|7' s.9; Horrík,
o.: Bylo natřetí hodinuzrána,Tvar l999' č.l3' přílohaTVARy.
o Poláček,
J,:Tentozpůsobléta...'Literárnínoviny1997,č.3, s. 5.
' Marek,P':o Vančurovi
jinak'Akord |991-92,č,|o' s.24-32.
t Poláček,
J': Óda na družnost,
RoK l992,č.3, s. 33-35.
'Všetička'F.: MarkétaLazarováVladis|avaVančuryAltemativaplus l999' č.l-2' s. 3-ó.
'oPoláček,J.: Pravdaa báseň.Přijetíobrazůz dějin nrírodačeského
dobovoukritikou: SPFFBU 1993'
s. 83_92;Všetička'
F.: Podobyprózy,olomouc l997.

,, Yiz téŽzminé
na,,aisadním

8ó
I
I

razná charakterníosobnosti jako velký tvůrce''.Měly by být vydány zbylésvazky jeho spisůa my jako čtenařibychom se měli znovu opájet jeho jedinečnýmjazykem
azačítatse do próz, kteréoslavujíživotníintenzitu a plnost, lásku, družnost,ryzí lidství.Nemě|i byohom opomíjetanijeho esejistiku(Řdd novérvorbv, |912), jeho fi|.
my či filmové adaptacejeho děl. ostatně ve světě filmu už od roku 1995 existuje
Cena Vladislava Vančury,která bezděky maniÍ.estuje
i význam tohoto tvůrce'Bude
náleŽitědoceněn takév iiných oblastech?

,,Yiztéž zminěná studie americkóho profesoraT.

G. Winnera, podle něhožse Vančuravýznamně podíle)
la ,,zrisadnímpřevrutu v jcz1ktlvědě, ve vědě o umění,v estetice, a to v měřítku svěktvént.,,
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tvozeov
ozprávky Karla Čapka patria aj u slovenských detí k oblúbenejlektúre.
V čom spočívačarojeho rozprávok, čo im zaručilotakúdlhú čitatelskúži.
votnosť?

o Čapkových rozprávkach sa popísalo vel'a.Vždy, keď sa hovorí o modernej rozprávke, práve K' Čapek funguje ako odraz pri úvahách o jej vývine v Čechách i na
Slovensku.Z hl'adiskametódy spracovanialudových tém,motívov,sa k K. Čapkovi
častoprirovnáva M. Ďuríčková,čiastočne
L. Feldek a registrujemeho aj v súvislosti
s knihou Š.MoravčíkaAdam v škole nesedel.Tieto súvislostinepripomínampreto,
žeby uvedeníautori boli Čapkovýmiepigónmi, to vÓbec nie, každýz nich je originálny a autonómny autor. Porovnávacie poznámky svedčiao tom, že K. Čapek ako
prvý v tvorbe realizoval istépostupy,ktorésúplatnédodnes, on ich objavil. okrem
literarnej tvorby sformuloval K' Čapek svoje postuláty a názory na rozprávku v knihe esejío okrajovej literatúreMarsyas. Čapkove eseje o rozprávke spolu s jeho kni'
hou Devatero pohádek sme si zobrali za zák|ad našichreflexií. Samozrejme, že sme
pri svojich úvahácho Čapkovejrozprávke uplatniti aj výchotliská' ktorénám ponúkla
súčasnáliterárna veda a teória v oblasti literatúrypre deti a mládež a aj vlastné východiská, ku ktorým sme sa dopracovali.Najprv však malú poznámku o Čapkovej
tvorbe pre deti a mládeŽ.
V súvislostis Karlom Čapkom treba hovoriťo intencionálnej a neintencionálnej
literatúrepre deti a mládež. K neintencionálnej možno zaradiémnohéjeho diela,
ktoréz róznych aspektov mládež zaujímajúa reflektujújej problémy,resp., pre ich

Bq

dobrodružný charakter. V slovníku Češtíspisovateléliteratury pro děti a mlddež|sa
v tejto súvislostihovorí o niektor.ýchpoviedkach z Povídek z jednéa druhékapsy.

konštantnom
nostiach,jazY

Do priamo určenejliteratúrypre deti vstúpilK. Čapektromi zvázkami Nůšepohá.
dek (l9l8' |9I9, |920). Je to výber rozprávok rÓznych autorov _ teda výber auto-

nadzlomavl
významovej l

rských rozprávok, resp. úprav ludových rozprávok. Výber a estetická kvalita
pÓsobila, ako sa píšev slovníku, ako príklad pre ďalšíchautorov,rozhodnutých písať rozprávku (pre zaujímavosť- o ktorých autorov tu išlo: A. V. Frič, S. K'

proces indivit
K. Čapekv IV

treba ešte pri

a premeny v chápaní rozprávky a bol istým argumentomv bojoch proti rozprávke
(v Úhore, J. Petrbok).

nění, že kaža
U všechnóro
aspoň stopyj

Kniha Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako pffvažek predstavuje originálnu tvorbu, jedno zo zakladajúcich diel modernej českejliteratúry pre

vých podlož

Neumann, J' John, M. Majerová, J. Deml). Čapkov výber dokumentoval vývoj

deti a vyšla v roku 1932. okem tejto knihy, napísalK. Čapekpre deti pozoruhodné
realistické prózy so zvieracím hrdinom Ddšeňka čili Život štěněte(l933), Měl jsem
psa a kočku(1939).Aj týmito dielami patríK. Čapekk prvolezcom - pretožespósob
spracovaniatematiky predznačilvývin žánru,ktorý má aj dnes velkú oblubu (pripomeňme si Z. Frýbovej Robina). Čapkovo spracovanie nie je iba reálnym záznamom
je aj výkladom spósobu komunikácie so zvieraťomajeho ochrany,
zo Života šteňaťa,
zodpovednostičlovekazaň. Na túto|íniuČapkovejtvorby nadviaza|avo svojich rozprávkach Klára Jarunková, ktorá prebrala najmá Čapkovo ideovéposolstvo (o vtáči.
kovi, ktorý vedel tajomstvo,o psovi, ktorý mal chlapca).Bezprostredneliteratúrypre
deti sa dotýka Čapkova kniha Marsyas a z nej eseje K teorii pohádky, Několikero
motivůpohádkových,Několik pohádkových osobností.Kniha Marsyas vyšla v roku
193t.
Karel Čapekje vo svojej knihe Devatero pohádek, spátý s l'udovou rozprávkou
a zétroveňjeoriginálny a polemizuje s ňou. Móžeme u neho zaregistrovaťaj afirmatívny aj kontroverzný prístup k ludovému materiálu _ na Čapkovej tvorbe skutočne
možno demonštrovaťaj pohyb Žánnl rozprávka. Spósoby nadvázovania na ludovú
rozprávku súpodmienenéviacerými faktormi a majúrÓznu podobu. V6bec žánerrozprávka patri z hl'adiskavedeckéhovýskumu k zložitýma komplikovaným.Tútoskutočnosťzapríčiňujefakt, žeaj v súčasnomčitatelskomkontexte vedl'aseba žrjúludová
aj autorská rozprávka.Ak si všimnemedefinícierozprávok v slovníkocha v teoretických prácach, o rozprávke sa zhďne hovorí ako o epickom Žénri,o fantastike ako

Zápis roz1

be' Konkétn
K. Čapekvyr

v rešpektova
solstvo I'udo
rozprávkové

sledujúcuuk'

Mému nebož

kohout zezob

kónko, tohle
da, ptd se kr,
kohout,jako

K. Čape

stvo - ,,Pov
vlastnézáko

,,'..přitomlž
necfuite a ni

aci a přisol

auditorium.

K' Čape

dosti z neho

3Všechny citát'

'Praha 1985.
, Všechnycitáty z vydríní:
Čapek,K.: Devateropohádek,Praha|99l.

90

o Čapek,K.: Dt
' Č a p e k ,K . : S p

fikcii, ústnosti,kompozičnýchosobkonštantnomŽánrovom znaku ako o špeciťrckej
jazyku,
pre<lovšetkým
vo víéazstve
dobra
nostiach,
ideových kvalitách spočívajúcich
a všel'udskouhodnotou,vjej
nad zlom a v prezentovaníludských túžobs nadčasovclu
významovej hodnote, zachytávajúcejetické normy ludského života,K uvedenému
treba eštepridaťkolektívnosť_ znak priznačnýpre folklór. Kolektívnosťobsahuje
proces individuálnej tvorby jednotlivca a zároveá aj kolektívnupamáťspoločenstva.
K. Čapekv Marsyas na margo tohoto znaku hovorí:,,...nesmítne
se zatvrdit ani v mínění, že každd lidově tradovanrÍpohddka je opravdu produktem' lidového ducha.
U všechndrodů světa najdete ojedinělépohfutky nebo pohridkovécykly, kterénesou
aspoň stopyjakésigenidlnía osobníkoncepce.,.,]
Zápis rozprávky odstránil ústnosť
a kolektívnosť
dá sa povedaťformálne, v hÍbko- a u každéhoautora sa prejavujúv rozličnejpodových podložiachtextu ZoStáYajú
be. Konkrétneu K' Čapka jevýraz budovaný na tradicjnomprvku ústnehopodania,
K. ČapekvyuŽívaludovú lexiku, Syntax a obradnosťludovéhovýrazu, kolektívnosť
v rešpektovaní
památi spoločerrstva
s prihliadnutímna moráIne hodnoty,eticképo.
solstvoludovej rozprávky. Pravda, u K. Čapkaide o obradnosépríznačnú
nie iba pre
rozprávkovépodanie, ale pre l'udovývýraz vóbec. Ako príklad si móžemeuviesťna.
sledujúcuukážku: ,,Baže- lqývalahlavou babička,dobře říká panímrima,pane králi.
Mému nebožtíkumuži, dej mu pónbůh nebe, prorokovala jedna cikdnka: ,Jednou ti
kohout zezobe celý statek,. A tu se tdta chudtik dal do smícltua povídcÍ.,
,No víte,cijako
kdnko, tohle asi nebude prclvda,' Zrovna
vy, pane králi. A co, ž,eto nebyla pravda, pttÍse krdl dychtivě' Babička si začala utírat slzy. In,ujednou tak přiletěl červený
koltout,jako pofuia a všechnan,dmzezobal',,a
K. Čapekpovažujerozprávky za ,,povídačky
chův,,.Akt rozprávania,rozprávačje
stvo ,,povíddní,, v rozprávke najd6ležitejšie.
KaŽdérozprávanie má podl'a neho
vlastnézákony, je to predovšetkýmradosťz rozprávania,súčasťou
ktoréhoje i loŽ,
,,'.'přitottt lžetes nestoud'nousamozřejmostí:drobet zveličítecelou udóIost, něco vynechdtea něco přidtite, aby to bylo zajímavějšía neobyčejnější,
zdramatizujete situ.
aci a přisolíte pointu; jako každý epik, snažítese napnout a uvést v úžassvé
auditorium."'
K. Čapekvyložil zákony ovládajúceskladbu rozprávok. Sám akt rozprávaniaaradosti z neho je príznačnývo všetkýchjeho rozprávkach. K. Čapeksmelo WiŽi toz.Všechnycitátyz vydání:Čapek,K.: SpisyXIII. Marsyas,Jak se co dělá,Prahal984, l
s. l2'
.Čapek'K.: Devateropohádek,s' l4.
'Čapek,
K': SpisyXllI, s. l08
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právkovú obradnosťs kčmovým rozprávaním dramatickóho príbehu,detektívnejnaháňačky a výmyslenícke rozprávanie s prvkami nonsensu na spÓsob výrazu baróna
Prášila a ,,lhářskýclt pohádek.. _ aj toto je objav K. Čapka pre modernúrozprávku:
kontaminácia Žánrov v službách toho najsilnejšieho.Vo VeÍkej mačacejrozprávke
(Velká kočičípohádka), ktorá má 67 strán' smelo vyuŽil spomenutéžánrovéštýly
a prepojil ich d'alšímaspektom, aspektom detskéhoadresáta.V uvedenom prípadeide
o naračnúkontamináciu, súvisísamozrejme aj s kontamináciou kompozičnou a sujetovou. PÓvodným adresátom rozprávky bol adresát ako taký' málo rozprávok bolo ur-

rozprávkov1

bd rezervac
vilizačníyh

aby se udrž

lanie, objav

Jednotlivér

od zač
zorňuje sa

čenýchiba deťom.K. Čapeksvoju rozprávku určil detskémuadresátovi, ale nevylúčil

právkach si

dospelého čitatelb.Jeho rozprávky sú dvojadresné.Ďalším dóležitým znakom rozprávkyje povahajej fikcie -fantastika' Fantastikaje súčasťou
textu vjeho významo-

pa
Tašl<tiřů

vej estetickej rovine - vo výmysle aj v realizácii v texte, a ďalšímznakom, o ktorom
sme už čiastočnehovorili, je naratívnosé'Narácia rozprávky je za|oženána príbehu,
vyznačuje sa kompaktnosťoupríbehu, radením motívov v ňom, jeho aktualizáciou'
atď. Samotná dejovoséako epicky fenoménje K. Čapkom chápaná takto: ,,1 velebím
utovu děj, tohoto věčnéhokouzelníka,jenž obohatil nóš svět o říšifikce. Statická fik.
ce je omyl, pověra nebo Iež;ale fikce epiclai je bdseň, aťji nazývdte pohtidka nebo
romein,,,,Každéeptcképovíddníje bud,vypravování uzavřeného,přímo k pointě za.
mířenéhoa co možndneměnnéhocelku, jako je anekdota; nebo je to široká a odbo.
čujíciimprovizace, jako je mysliveckÍ latina,,.6
Ako príklad spojenia oboch postupov si mÓžeme uvieséVeťkúdoktorskú rozprávku, ktorá patrí do radu ,,dlouhých...Pripomeňme si hru so slabikou dr _ pri hladaní
doktora pre princeznu solimanskú:,,Pravý a vyučenýdoktor je jenom ten, který se začíruislabikou dr,,1 Poveda| pan Lustig _ obchodný cestujúciz Jab|onca,ktorý je va.
riantom dobrého starčekaz l'udovej rozprávky. A tak sa do hry dostáva ,,drvoštěp,,.
Rozprávka je potom naširoko koncipovaná, až kým sa počiatočnánedostač_ teda
podvyživenosť
princeznej Zubejdy nevyliečia,,drvoštěp..sa nechtiac stanehrdinom
bez konvenčnéhozisku ruky princeznej a polovice králbvstva k tomu. okrem toho tu
funguje, a toje opáťČapkov objav pre českúliteratúrupre deti - rámcovanie základnéhopríbehu a rozprávanie d'alšíchrozprávok v ňom (tento postup je príznačnýpre
orientálnu rozprávku).
Fantastika Čapkovejrozprávky je za|oženána využívaníinventáru l'udovej rozpráv_
ky ide o motivickébohatstvozačienené
do novéhokontextu.K samotnémuputovaniu
uTamtéž,
s' 107-109.
'Čapek,K.: Devateropohádek,s l32'

v2

z typu ludc

všichni poa

,,Kdepdk, d
nejsou, tak

Chrono
rozprávky j

stejšieje tc

brodružný

keď detekt

to istým s1

Rozprávač
_ účastní

rozprávok i

a aj objektí
Aspekt

právkeje zi

dostače až
spomínan

lbdských p

citovú hod

zvláštneflt

venie v Ča

, Čapek,
K.: S
, Čapek,K.: I
'oTaÍntéž'
s. l

" Propp,V: Il

rozprávkových motívov vyjadril K. Čapeksvoj názor v Marsyas: ,,...pohddka se podo'
bd rezeruaci, ve kterése uchovaly obsahy a představy, kteréby jinak společensbýa civilizačnívývoj vyhubil..,. se notivy do pohádky uchylují,jaktl by se aříkaly skutečnosti,
aby se udň,elyjaka fikce.,8 Z motívovspomínataké,akými súclar,náhody, splnenéže-

|anie,objav,pomoc, čarovnýprútik,úspech'prekážka,prebytok,iný svet, dobý skutok.
Jednotlivémotívya spósob ich zapojeniado deja súvisiaso Sujetoma kompozíciou.
od začiatkurozprávkového textu sa v ňom prejavuje povaha fantastiky, resp. upozorňuje Sa na tútopovahu _ prvou vetou _ incipitom' Konkrétnev Čapkovýchrozprávkach sa vyskytuje incipit v nasledujúcichpodobách: l. Ide o prebratie incipitu
z typu l|udovejrozprávky, ale s civi]izačnýmresp' parodickým akcentom _
,,V zemi
Taškiřůpanoval krtil, a ruůžeme
říci, žepanoval šťastně,
protožekdyžto muselo být,

všichnipoddaní ho poslouchali ochotněa s ldskou,,.,2.Vo forme príhovoruk cleťom
,,Kdepúk,děti, to vy nevíte,co si ptdci povídají,,.,.,,Jestti si, děti, myslíte,ževodníci
nejsou, tak tedy říkdnt, žejsou a jací., .|o
Chronotop Čapkovejrozprávky sa od ludovej líši.Vieme, žečasopriestorludovej
rozprávkyje neurčenýa neurčitý_ K. Čapekpracujeaj s takýmtopriest'orom,ale ča-

stejšieje to pomenovanieobcí zemepisnými názvaml S týmto sa hrá na spósob dobrodruŽnýchrománov (napr.s migračnýmpriestorom vo VeLkej mačacejrozprávke,
keď detektívhladá kúzelníka,ktorý údajneukadol mačkuJíru,po celom svete -'.;e
to istým spósobom alúzia Verneho románu Cesta okolo sveta Za osemdesiat dní)'

Rozprávačje tiežnekonvenčný.
Je tu prítomnýobjektívnyrozprávač,
ale aj rozprávač
- účastník
deja' Už sme spomínali,že <toistéhorámca móže byťvloŽená celá séria
rozprávoka ich rozprávačmisújednak účinkujúce
- pozorovatelia
postavy,účastníci
a aj objektívnirozprávači.
Aspekt dejovosti sme už spomína|ipri výklade naratívnosti.Dej v l'udovejrozprávkeje zaloŽenýna postupnostiakcií (podl'aProppa''je to vývin od počiatočnej
nedostačeaŽ po jej konečnéodstránenie). K. Čapek túto konvenciu ruší _ už
spomínanoužánrovoukontamináciou.Zreálňuje rozprávkový svet vnesenímbežných
iudskýchproblémovdo neho. Napr. v Poštárskejrozprávke poštárKolbaba rozlišuje

citovúhodnotu listov za pomoci poštových škriatkov,ktorí dokáŽu identiíikovať
zvláštnefluidum, ktoréspojí srdcia dvoch |'udípo doručenídopisu. osobitné postavenie v Čapkovýchrozprávkach majúpostavy - buď z reálneho sveta (zvieratá. l'u' Č a p e k 'K . : S p i s y
XIII, s. l l l
oČapek,
K.: Devateropohádek, s. 7.
'uTamtéž,
s. l 19.
llPropp, V: Morfológia
rozprávky, Bratislava l97l.
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dia), alebo sú výslďkom

magickosti, ktorú vo všednosti objavuje l'udská fantázia,

,,...neskutečnostpohádek neplyne z toho, žev nich tak častointervenujímagické síly
a nadpřirozené bytosti, nýbržty nadpřirozené bytosti a síly se tak častovyslqtují nesvětě ,,.
bo konzervují v pofuidkich proto, že mají dost místa v jejich neskutečném
zvltištníirerilní atmosfera pohtÍdeknevyplývd z přítomnosti všechtěch draků a zaklerých princů, vil, obrů a čarodějů,nýbržžetyto osobnosti se uchýlily do autonomníatmosÍery pohddek jako do rezervace, obehnané nepřekročitelnou ochranou fikce
a odpoutanéod nehostinnéreality,,,|2
od nehostinnej reality súurčiteodpútanérusalky, ktorénájdu uplatnenie pre svo.
ju jemnoséa priezračnosťna filmovom plátne, d'alej psie víly, s ktorymi Sa stretne pes
oriešok (Voříšek),sériavodníkov, dračiešteňa,z ktoréhosa napokon vykluje krásna
princezna, atď.
fantastikrr výrazu _
osobitne treba v súvislosti s rozprávkami K. Čapkaspomenúé
konkrétnejeho metaforickýjazyk a hru s jazykom' (oboje našlosvojich dedičovaj
v súčasnej
slovenskejrozprávke.)Čapkovtulák je taký chudobný,Že v jednom vrec.
ku má dieru , v druhom ani túnie, na noc si prikryje očičkáviečkami (opis tohoto tuláka má mnoho spoločnýchčÍtz Nerudovým žobrákomz poviedky Priviedla žobráka
na mizinu.) opis tu|áka s jeho emocionálnym zafarbenímnesie v sebe aj posolstvo
súcitus biednymi a prepojenosťideovéhoa estetického.
plasticky vystupuje v mnohých rozprávkach,
Hra s jazykom, s jeho možnoséami,
aj v Druhej zbojníckej. Pripomeňme si sériunadávok, ktoréna úbohéhoLotranda vysype furnranovaženav abecednomporadí.
K. Čapek častovyužívakumuláciu prívlastkovsynonymickéhoradu, jazykovú
keáciu - spomínalisme ju v súvislostis Velkou doktorskourozprávkou a nájdemeju
aj vo Vodníckej rozprávke * vodník musí: ,,'.. dělat jen to řemeslo, ve kterémje něco
nebo podvodníkem,můžepsót do novin úvodníky,mů.
být ztÍvodníkem,
od vody, m,ůže
žebýt průvodcem,nebo průvodčím,můžese vyddvat za vévodu,za člověkavznešené.
ho původu,za majitele velkozóvodu, zkrdtka nějaki voda v tom musí být'.,|3
Ako vstupuje všedný svet do rozprávkového,ako tento svet ozázračňujemagické
a emocionálne videnie, si mÓžeme ukázať aj na Velkej policajnej rozprávke. I tu
K. Čapek vytvoril svoju humánnu koncepciu sveta. Zretelhé je to v raporte pána
Halaburdu: ,,Nazdar mlddenci! Hkisím, žemě bolí nožičlcy.,,,o
'' Čapek,K.: Spisy XIII, s' l03-l04'
.. Čapek,K.: Devateropohádek,s. 122.
|nTamtéž,
s, 167'
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Rozprávk
posolstvoau
všednéhožil

V Čapko'
šibalskýmna
Necháva vša

rom nechýb;
silách objavt

Rozprávky K' Čapka predstavujúokrem zaujímavýchpríbehovaj humanistické
posolstvo autora, lásku, láskavosť,radosťz rozprávačstvaa vnášajúdo nich zázrak
všedného
života.
V Čapkovýchrozprávkach sa nachádzaúctakjednoduchémučloveku,zároveň so
šibalským nadhl'adom dokáza| zobrazil' postavy podvodníkov,závistlivcov' lakomcov.
Necháva všakna čitatelbvi,aby sám našielpravdu o nich. Robí tak s humorom, v ktorom nechýba poznanie, že svet nie je zloženýiba z dobra a krásy, ale je v l'udských
silách objaviťv ňom zázračnoa občasaj pravdu.
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období Hostovskéhotvorby se uzavírá březnem 1939' kdy prozaik zobav
perzekucí zůstáváv zahraničí.Tato fáze z hlediska vydavatelskéhozačiná

f-zvÍed
I.
v říjnu 1926 svazkem ZavÍenédveře a končílistopadem 1938 vydáním tripty-

chu Tři starci. oba zmíněnésoubory majímnohéspolečného.
Pod titul Zavřené dve.
ře vloŽil E. Hostovský podtitul Nemocnéprózy, cožje označení,
jeŽ plně vystihuje
rovněžTři starce. Bezezbytku vyznačujepředevšímjejichtřetínovelu, Příběh básníka
Zdeňka ondříka, jel'cŽ všichni hrdinovéjsou fyzick;' nebo duševněnemocní.Jistým
druhem nenroci však procházejí všechnystěžejnípostavy prozaickéhotriptychu.
Pro E. Hostovského,který proslul zejménajako romanopisec,je svým způsobem
příznačné,že jeho první vývojové údobí začiná knížkou drobných próz a knížkou
drobnýchpróz končí'Autorova příznačnost(paradoxnía rozporná příznačnost)
spočíváv tom, že právě v novelovémtvaru se E' Hostovský v tétafázi nejplněji vyslovil.
Nejplněji proto, žedovedl svým drobným prózám vtisknoutoptimátnítvar.Zv|ád| jejich úspornouplochu, do nížvložil příběh'jenž odpovídaljeho bizarníma expresiv.
ním představám o jevovém světě. Tato charakteristika platí ovšem pro povídky
Zavřených dveří jen částečně
a s podstatnouvýhradou, o to jednoznačnějise však
vztahujena novely Tří starců.
Neběžnýa zv]áštníje už celkový tvar Tří starců,ktenýje architektonickýmkompromisem mezi sbírkou novel a rámcovým vyprávěním. Z rámcovéh,ovyprávění má
Hostovskéhotriptych pouze vstupnírámcujícísloŽku a první rámcovaný příběh,po
něnr pak uŽ autor modei rámcového vyprávěni zce|a opouští.oč je architektonický
celek nedomyšlenější,
o to jsou jeho jednotlivéprózy propracovanější
a kompozičně
uceleněiší.'
, K celkovému tvaru Tří starcůse kriticky vyslovil
užV Černý ve dvou recenzich: Nový ajiný Hostovský,
Lidovénoviny 26.7. 1938' č.370' s. 7: Egon Hostovský:Tři star.ci,Kritický měsíčníkl, l938, s. 454-456.
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Hostovskéhonovelový soubor začínápřímou řečí,hospodyně pana ondřeje příchozímu oznamuje: ,,Pana ondřeje najdete v Kltišternízahradě, vysefuivá tam ted'
Promluvový incipit napovídápříštídynamiku příběhů'dialog todenně na sluníčku...2
tiž dynamiku zcela automaticky navozuje. Přímá řeč dále naznačuje,že příběhy budou 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
ŠimonaKorčína,vystavěl na kruhovém a heptadickémprincipu.
Z obou kompozičníchprincipůje ve vstupnínovele důslednějiuplatněn princip
kruhový. Zák|adní kruh, který tvoří její podstatu,je kuh sedmi spravedlivých sedícíchkolem kulatéhostolu. Sedm spravedlivýchpředstavujejakýsivnitřníkruh, kolem
něhožse obtáčíkruh vnější,širší'jejž
ztělesňuježivotníkruh, který opíšena svépouti světem Šimon Korčín. Vnitřní kruh spravedlivých doprovázi a podtrhuje E,
Hostovský kruhem čiši,ježjsou pozvednuty na Korčínovupočest:,,Kruh kolem sto.
lu je uzavřen a nad nímje uzavřen menšíkruh plných číší',,,
Sedm spravedlivých dá Korčínovi příkaz: ,,Z našehokruhu nesmíšjiž nikdy vyjít,
rozuměj mi dobře, kdykoliv z něho vystoupíš,spatříšsvět, lidi a sebe v tomto křivém
..a
zrcadle, budešpak bloudit a trpět ošklivoslí. Korčínvšak tento příkaz nedodÍži,takŽe když se po časedostane okruhem do téhožměsta, nalezne místo sedmi spravedlivých sedm ohyzdných bab.
Po střetu s bezzubými babami se Korčínještějednou setká se sedmi spravedlivý.
mi, stane se tak však pouze v horečce,která ho zachvátti:,,Pak viděl Korčínztivojem
slz zelenéšero, hodiny bez ručiček,křivé zrcadlo, kulatý stůl a u něho svéhostite|e.
Nezměnili se,jen pldště měli tentokrdt bíIé.Agemon ho usadil na starémísto,kruh se
uzavřel, číšebyly plny rudéhovína. Usedavě vzlykal, ale sedm pdrů rukou se po něm
natahovalo, hebkédlaně stíraly mu slzy a hladily vlasy. Spravedliví mlčeli' Chtěl sdrrt
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Žité zvýrazníl

Konfronta<

proti RenPirot
mi rypáky. Na
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Tvar kruhu je v novele průběžněkonfrontován. Kruhu spravedlivých předchá-

Existenc
i do jeho arc

zí v ději beztvarý hlouček deseti nebo dvanácti chlapů,kteří ohrožujímileneckou
dvojici. Spravedlnost je v daném případě postavena proti bezpráví a násilí.

pu hePtadicl

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

vuje stěžejn
Architek

a zřetelnějšímuvymezení' Porovnání těchto dvou těles provedl E. Hostovský ve

Renpir rozhl

] Cituji z l. vydání:Hostovský,
E.: Tři starci,Prahal938,s. 9.
' C . d . ,s . 4 9 .
' C . d . ,s . 5 1 .
5C. d.,s. 73.

ó C d.' s. 56.
' C . d , ,s . 1 9 .
EArchitektoni

98

dvou sousedníchkapitolách, v 2. a 3. Tímto sousedstvímjejich konfrontacináleŽitě zvýraznil,
Konfrontaci tvarů (kruh * lrlouček)prováz.i E. Hostovský konfrontací symbolů proti Renpirově klacku s třemi koňskými ohony stavíKorčínsvou hůl s třemi sviními rypáky. Na konci 4. kapitoly je pak scéna'v níŽse tváří v tvář spolu se svými sym.|ato
konfrontace probíhá ovšem v jiné
boly střetnou jejich hlavní představitelé.
rovině nežkonfrontacetvarů.
lkuh je v novele častonahrazovánnapř' objetím'Korčínsleduje na začátkupříběhu mužea ženu,kteří jsou v mileneckémobjetí;při odchodu od sedmi spravedli.
vých se s nimi Korčín obejme. U E. Hostovskéhose však vedle lidských bytostí
objímajíi jevy neživé_ po výbuchu v prachárně,,nestvůrný
had kouře obtdčeldo své.
ho objetísvítivépalace',,,.
Představakuhu proniká i do rámcujícísloŽky triptychu,v níŽvypravěčpan ondřej
sděluje svémuposluchači vlastní neurčitýpocit: ,,Snad vám bude jako mně - jako by
k vtÍmkdosi přišel' kdosi dobře zndmý,opsa,l ru'kouširokýkruh kolem sebe, zasmril se
a řekl,.Thk, rniláčku,užjsme byli dosti dlouho v přítmí,ted'si pěkttě rozsvítíme!,.1
Představu kruhu zdůraznilE. Hostovský takév samostatnémvydání novely, jež
vyšlo v témžeroce jako Tři starci, ale časově před nimi (v květnu 1938). E.
Hostovský dal poprvésvénovele výstižnýnázev Kruh spravedlivých'
Jistý kuh, nebo alespoň symetrii, vytváří rovněžprozaický celek Tří starců' neboťprostřední krátkou prózu (Příběh krejčíhoVáclava Hurdta) obklopují dvě prózy
dosti rozsáhlé.Novelový triptychjako celekje všakasymetrický,neboťtřem prózám
předcházívstupnípróza rámcující.
Prvek kruhovéhoprincipu se objevuje takév povídce Záhada (osamělí buřiči),
v nížčetnícis namířenýmipuškamistahujíkruh ko|em prchajícíhovojenskéhozběha Středy. Jde o výstižnýobrazec- kuh četníků
a v jeho středu dezertérStředa.
Existence sedmi spravedlivýchse v PříběhudobrodruhaŠimonaKorčínapromítá
i do jehcl architektoniky,jež sestává ze sedmi kapitol.8Tato korespondencepředstavuje stěžejníheptádu novely,ježje po kruhovémprincipu za|oženarovněžna princi.
pu heptadickém.
Architektonickou heptádu provází E. Hostovský heptádami dílčími:generál
Renpir rozhlašuje'žepřed sedmclesátiroky sjednaliDarlerovétajnýplán; o Korčínovi

" C d..s. 56.
' C . d . ,s . 1 9 .
EArchitektonickou
jsou i Zavřenédveře,jeŽ obsahují
heptádou
sedmpovidek
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se dále vypráví' Že zacfuáni| sedm set lidí. Na uvedených heptádách je nejzajímavějšíjejich 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, komponentů.Hlavní hrdina 7Áeněk se v něm probudípo první hýřivé noci v sedm hodin večer; 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
sedmiletéděvčátko.
Heptády se velmi častoobjevují i v ostatníHostovského tvorbě. Sedmiramenný
svícen a číslosedm hrají klíčovouroli v povídce Modré světlo (Ces4l k poktadům).
Číslosedm má dětským hrdinům dopomoci k nalezenípokladu; vypravěčpříběhu do.
jde nakonec k tomuto závéru:,,Kdyžjsem však
4jistil, že dělíme-Ii sedmi letopočet,
kteý se tehdy psal, dosttÍvámebeze zbytku číslo274, zesinal jsenl leknutíma rozčilením a byl jsem přesvědčen,že naše tušenío poktadu v pustémbartiku je potvrzeno
znamenímz nebes. Noc zrizrakůse přiblížila.",
obdobně je tomu ve Žhóři, kde číslosedm je spjato s počtemnávštěvníkůhospody U stříbrnéhoholuba: ,,Sedm jich bylo, kteří nedbali bab a neměli plné kathoty,
Slcivajim!"
Heptády pronikají i do syžetovétkáně a do titulu Hostovskéhorománu Sedmkrát
v hlavní úloze. Kolem podivuhodného spisovatele Josefa Kavalského je seskupeno
sedm postav,jejichž existenci ajejich duševnísvět Kavalský bezprostředněovlivňu-

je' V sedmi osobách hraje přepodivnou hlavníroli' Heptadický princip se přitom promítá i do architektoniky románu. Každé ze sedmi postav přisoudil E. Hostovský
příslušný, byť dosti nepoměrný architektonický prostor - nejbližšímupříteli

Kavalského Jaroslavu ondřejovi přiřk| celou první část, zbývajici šesticese pak po.
dílíojednotlivékapitoly částidruhé.ondřejova prvníčást,na niž klade autor neivětšídůraz,sestává nayic ze sedmi kapitol.'o
Druhá próza Tří starců, Příběh kejčího Václava Hurdta, je víceméněamorfní, zato třetípróza, podobně jako první, opět překvapuje kompozičnímdůmyslem.Autorův

důmysl tkví v Příběhu básníka ZÁeřka ondříka předevšímv použitíkontingenčního
momentu a jednostejnékulisy, tj. prostředkůzdánlivě podruŽných, okrajových.
" s. gg.
'oSpojitostmezi novelamiTří
staÍců
a romiánemSedmkrátv hlavníúlozeneprobíhá
pouzev roviněnume.
rické'ale takó v rovinějmenné.Vypravěčjednotlivýchnovel a vypravěčprvníčástiromrínumajítotiž
shodnépříjmení,jmenují
se ondřej. Ústřednípostavěťetínovelydal pak Hostovskýpříjmeníondřík.
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ně jeho něm
moment náh

hrává v různ
Daleko

onďíka do 1
chen děj not

notvárný pc

v popelavé
Přírodní (a 1
s Kateřinou
a blátil
déšé

hu odehráv:

Dlouhot
-dité,rozeŽ

expresionis

Ve stejn

buřiči).Iv

Podíl a dos:

valou dějov

Y téžet

rovněž
déšé

litickou situ
ševnía fyzi
zvýrazřnje

Trojici t
cit čehosit

" C. d..s. 103

Básník ondřík Sg dostane do svéhopříběhu (a zfuoveítdo své zkázy) zásluhou čiročirénáhody -jeho vzdálený bratranec spatříbásníkovojménozcela náhodně na kufru, prostřednictvím zahlédnutéhojména tak neznámý bratranec najde svého
příbuzného.Celý ondříkův osud postupně sklouzává od tétovšivénáhody až do finálního stavu prázdného živoření.Vše, co se stane' se odvíjíprávě od tohoto kontingenčníhomomentu.
Na příbuznémkontingenčnímmomentu je založenHostovského pozdějšíromán
Úkryt. Českéhoutečenceskrývajícíhose v Normandii střetne v románě zcela náhod.
ně jeho německý spolužák ze školy.Vzhledem k tomu, že v románovémsyžetuhraje
moment náhody stěžejníroli, oslabuje se tím věrohodnost díla. stejný prostředek sehrává v různých textech různouroli.
Daleko yice neŽ kontingenčnímoment vystupuje v Příběhu básníka 7,deřka
ondříka do popředíjeho přírodníkulisa, neustálý déšé,
během něhožse odehrává všechen děj novely. UŽ jeji druhý odstavec začináslovy: ,,Dešl bubnoval na střechu jednotvdrný 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 takéosobní)situace vrcholí pak ve scéně,kdy se Zdeněk spolu
s Kateřinou při útěkuzAlexandrova statku propadajído slizkého bahna. Nepřestajný
déšé
a blátivý marasmus na konci jsou jedinou možnoukulisou k drastickémupříběhu odehrávajícímuse před očima ústředníhohrdiny a v něm samém.
Dlouhotrvající déšé,
bizarni bohémská společnost,do nižZdenékzapadne,žena-dilě,rozežranétělo hlavního svůdcea romanesknípříběh vůbecukazují na autorovu
expresionistickouinspiraci a motivaci.
Ve stejnémsmyslu použil E. Hostovský kulisy deštěv povídceZáhada (OsaměIí
buřiči). I v tomto případě déšé
provází a umocňuje hrdinčinopsychické vyšinutí.
je
Podíl a dosah tétokulisy
však v obou prózách rtnný _ v Příběhu básníkaje déšé
trvalou dějovou záclonou, kdežtov Záhadě se podílí nazvýrazněníjejího finále.
Y téŽe,době jako Tři starci vycházi Weilův román Moskva_hranice (1937)' kde
déšť
rovněž sehrává důležitouroli. Weilova kulisa deštěpodtrhává společenskoua politiokou situaci Stalinovy říše.U E. Hostovskéhovytrvalý déšť
naopak zdůrazňujeduševnía fyzický marasmus lidí obývajícícha ruinujícíchAlexandrův statek' Déšé
také
zvýrazňuje bizarnost probíhajícíhopříběhu'
Trojici novel autor navzájem spojil několika styčnýmiprvky. Jednímz nichje po.
cit čehositemného.Na začátkuposlednínovely stojívěta: ,,Tohodne (...)přihodilo
'r C. d.,s. 103.
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se CoSi temného,zhola nepochopitelného...'2Temným životnímokamžikem neprochází pouze Zdeněk ondřík, ale všichni hrdinové triptychu. Šimon Korčín prožije
svůj temný okamžik na věžičceKamenovaných, Václav Hurdt při svéprvní a posled-

ných živlův
a zlato a vzd,
Vedle těc

ní schůzce se svým bratrem a7Áeněk ondřík za návštěvyAlexandrova Statku, když
jej zaskočívelké ticho.

vstupujísoui
Dvojím domt

Jednotlivé novely triptychu jsou dále spjaty motivickým prvkem určitéhosměřo.
vání. V Příběhu dobrodruha ŠimonaKorčína(v kapitole Honička) prchá před proná-

jí ve StejnéÍ

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

cují ve Svol
v květnu 191

(v kapitole Útěk) prchá z Alexandrova statku 7.denékondřík s dívkou Kateřinou.
Směřování obou dvojic má ve svéobecnosti něco společného- v obou případech utíkají hrdinové před zlem, jež na ně bezprostředně dotírá.
Novelový triptych a jeho uspořádání částečněpřipomínajípovídkovésoubory
Jana Čepa.U Egona Hostovskéhodvě rozsáhlénovely obklopují nerozsáhlou pró-

Modrou azk

Byla-li z
jeho
znam
v

řádaných:l
a zlatd (193"

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

Určitépi

osoYou rozměrnou novelu obklopují kratičképovídky. Charakter Čepových próz

jménamezi

není však srovnatelnýs bizarními příběhy E' Hostovského.V Třech starcíchje na.
víc trojice próz asymetrická, neboé jí předchází dosti obsáhlý prolog.

véhovypráv
stejnýpoče

Architektonická příbuznost v podobě prozaických triptychůje zá|ežitostvíceméně
sekundární,primární pouto mezi E. Hostovským a J' Čepemtkví v zaměřeníjejich
tvorby, jež je prostoupenaexistenciálními prvky. Existenciální zaměření však oba

za triptychu
Poslednípo

prozaiky také odlišuje, Vladimír Papoušek toto rozlišenícharakterizoval slovy:
,Zatímco postavy povídek Jana Čepa, btízkéHostovského ,vyhnancům, intenzitou

je u E. Host
rickým prin
DtÍšeňka,V

duševnítÚzně, osamělostí i metafyzicbým hladem, zažívajíalespoti občas jistotu
,druhého domova,, hrdinové Všeobecnéhospiknutí, Tří nocí a dalšíchděl nic takovéhooče]uivatnemohou',,|3

tadickému
chodníchČ

Konce postav E. Hostovskéhoa J. Čepajsou častorozdílné,nerozdílnáje všakje-

druhé světo
převyšujíja

jich barevná symbolika, která vychází ze spojenímodréa ztaté.IJI. Čepaprostupuje nejednu jeho povídku, a to nejen v souboru ModrtÍ a zlatá, u E. Hostovského se
pak objevuje v závěru románu Tři noci, kde hlavníhohrdinu v rozhodnémŽivotním
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 perutí několika obrovslqch stromů,o něžse nebe opřelo. Ta čisttimodř nebes a symfonie
nespočetnýchodstínůPodzimního zlata ho přinutily přimhouřit oči, Hlasy rozknce" C. d.,s. 103.
|. Papoušek,
V: Egon Hostovský,
Jinočanyl996' s. l.52.
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Tvar Tří

tvorbě poně
dují totižLi

sivně roztři
exulantaE.

lizace k dal

Alexant
'oO komPozii
1999.

ných živlův něm ztichly jako na povel. A kolem nebylo šhoko daleko nic než modř
a zlato a vzdálenéševelenítajemnéhohlasu',,
Vedle těchto souvislostíje mezi oběma autory několik biografických shod _ oba
vstupujísoučasněroku l926 do literatury,E. Hostovský Zavřenými dveřmi a J. Čep
Dvojím domovem.V obou případechjde o povídkovésoubory.oba prozaici vydávají ve stejnémroce 1938 své prozaickétriptychy - E. Hostovský Tři starce, J. Čep
Modrou a zlatou. oba spisovatelépo únorul948 ernigrujía jistou dobu společněpracují ve SvobodnéEvropě. oba konečněv zahraničítaké umírají- E. Hostovský
v květnu t9,73a !, Čepza sedm měsícůpo něm v lednu 1974.
Byla-li zmínka o útvaruprozaickéhotriptychu,je třeba dodat, Že třicátá létajsou
v jeho znamení.V tétodekádě vycházi přinejmenšímpět knižníchtitulůtakto uspořádaných: Letnice (|932), Cesty k pokladům (|934), colet v údolí (1937), Modrci
a z l a t d ( 1 9 3 8 )a T ř i s t a r c i( 1 9 3 8 ) .
Určitépříbuzenstvíexistuje i mezi Egonem Hostovským a Karlem Čapkem,zejménamezi Třemi starci a Povětroněm. V obou knihách jde o jistou formu rámcovéhovyprávění,u E' Hostovskéhojde víceméněo náběh k němu' oba autory spojuje
stejnýpočetvyprávěných příběhů- u obou jde o tři příběhy.Hostovskéhoprvnípróza triptychu má navíc s Povětroněm společnémísto děje, jímžje (lzemív tropech'
Poslednípovídka u obou autorův uvedenýchtitulech patří básníkovi,jeho povídka
je u E' Hostovskéhoi u K. Čapka nejrozsáhlejší.
oba prozaici inklinovali k numerickým principům _ K. Čapek k triadickémua tetradickému(Ltislq hra osudnd,
pohádka), E. Hostovský se naopak rozmáchl k principu hepDdšeňka,Velkd kočičí
tadickému.Svazovalo je rovněž pouto rodové' neboťoba pocházeli ze severovýchodníchČech.'.
Tvar Tří starcůzjevně dokazuje,Že E. Hostovský byl v prvnífázi svétvorby,tj. do
druhésvětovéválky' daleko lepšínovelista neŽ romanopisec.Tři starci umělecky
převyšují jak Černou tlupu, tak Žnare i Dům bez pcina. TÍi starci čnív Hostovského
tvorbě poněkud osaměle i vzhledem k jeho dalšímuvývoji - po Třech starcíchnásledují totiž Listy z vyhnanství,rovněž novelistické, na rozdíl od Tří starcůvšak expresivně roztříštěné
a syžetověnesjednocené,bezprostředněodrážejícíchaotický stav
exulantaE. Hostovského.Novou novelistickouknihou se teprve začalacesta kystalizace k dalšímu,vyššímuuměleckémutvaru.
Alexandr ondřík se v posledníptóze Tří starui zmiňuje o stavitelipřílišvysokých
'. o kompoziční
problematicezmíněnýchČapkovýchděl viz v nréknize DílnabratříČapků,olomouc
1999.
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věží'Tentostavitelnajeho statkuzemřel,Egon Hostovskýse zásluhousvéhoproza.
ickéhotriptychustavitelempřílišvysokých véŽistal. Jednouz těchtověžíjsou 7řl
sÍarcl,jinou pak pozdníVšeobecné
spiknutí.ls

4L"o

3o,

v lco

ňstor
řazol

práve
motnéhobě
aV. HolanI
teraturyno\
k
osobnosti,
staviteieda
bo okrajov
i rozmanito
šimnejzná
ly v čítan
Téměřn
ník1914)s
lanem,ho 1
dozrávalk'
tickýchdů
koval'. Fak
literaturyb
klasifikaci
ut
nůkaždé
'5o kompoziciVšeobecného
spiknutíviz v méstatiRomanovýsvětEgonaHostovského,
in: Hlavnítéma:
psychologickápróza' HradecKrálové1994,s. 79-90.
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' Knižněmu'
l969' Vétrná

a-

rn
í1lnl

#lena 4kehouá

&ooislar ?oá"íěel

u /contcxttíěesl,époeýe

řistoupíme-lina tradiční
členění
literaturypodle směru,k němužje autorpřipříbuznosti,poezieStanislava7,edničkaje
Íazován,čipodle generační
celkem
právem dávánado souvislostis tzv. halasovsko.holanovskou
linií. Již ze samotnéhoběžněužívaného
označování
tétogeneraceje zřejmé,že právéF. Halas
aV. Holan ve svétvorběnejvýraznějireprezentují
básnickougeneracihlásícíse do literaturynovými tématyi výrazovýmiprostředkyve 30, letech.Sledujeme-livůdčí
osobnosti,kterévnímámenejenjako uměleckéindividuality,ale i jako typicképředStaviteledanédoby,můžeme
autoryoznačitjako velkénebomalé,vícevýznamnénebo okrajové.Halasovai Holanovatvorbaje skutečně
reprezentativní
co do množství
i rozmanitosti,vedle poeziese oba věnovalitaképřekladatelské
činnosti,patřík našimnejznámějším
básníkům
a těžkosi lze např.představit,Žebyjejich veršechybě.
ly v čítankách'
Téměřnic z toho neplatípro StanislavaZ'ednička,
generačně
mladšíbásník(ročník 1914)sice takézačalpublikovatve 30. letech,s F. Halasem,a zvláštěs V. Ho.
lanem,ho pojila nejenumělecká,ale i lidská vřelá sounáležitost,
avšakv době, kdy
dozrávalk vydáváníprvníchsbírek,vypukla2. světováválka, v 50. letechbyl z politickýchdůvodů
uvězněn,a tak sejeho vstupdo literaturystále opoždbvala komplikoval.. Faktem asi zůstane,že při současném
způsobuposuzovánía hodnocení
literaturyby StanislavZedničekdo skupinytzv. velkýchautoruzřejmě nepatři|.Tuto
klasifikaci všakmůžeme
taképozměnita vycházetze skutečnosti,
žetextyvšechčlenůkaždé
uměleckégeneracetvořísvébytný
celek,bez něhožnelzejednotlivcevůbec
I Knižněmu vyšly sbírky- Dopisy Albíně,Praha 1947,Přítmísrdce,Československý
spisovatel,PÍaha
1969'Vétmázátiši'Praha 1974a Na doslechpramene,Praha 1984.
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umělec.
hodnotit,vyjádřenonapř.slovy T' S. Eliota, |zeÍici,žese vznikemkaždého
jeŽ
vytvářejířád'
kéhodílase zátoveňněco stanese všemipředchozímidily, společně
který se vstupemdalšíhotextuvždynově modifikuje.V tomtopřípaděpořadípodle
významuautoraztrácína smyslua naopaknás musízajimat,čímnovýmtentocelek
každýz nich obohatil,coŽ p|atii pro hďasovsko- holanovskougeneraci,anižbyDalšímdůvodemzájmu
chom tím oslabovalivýznamjejíchhlavníchpředstavitelů.
je
je
příslušníkem
i
žijicim
o StanislavaZednička fakt,že zřejmě nejstarším
a píšícím
tétogenerace(v letošním
roce se dožil85 let), proto lze sledovatproměnya směřováníjehopoezieod 30. let praktickyaždo současnosti.
generacejetypickéintrovertní
Pro poezii Zedníčkovy
směřování,dojejíhocentra
problémů
se stáse dostávásebereflexejakozpůsobřešeníexistenciálních
a tématem
vá slovo, kterése prezentujev různýchprotikladechi.Studie zabývajícisejejich po.
ezii zdirazítujípředevšímnejednoznačnost
výrazu - např. Sy|vie Richterováa
v Holanových veršíchnacházidichotomie(život/smrt,
kterévšak
ticho/promluva),
nejsou vyhraněné,ale vytvářejí neustálese přeskupujícíprostor paradoxů,Marie
Kubínovď hovořío typickéhalasovskévýznamovénesnadnosticoby výrazubásníkovy zodpovědnostineboZdeněkKožmíno
upozorňujev souvislostis Holanovoupoez1ina velkou frekvenciurčitýchčasovýchschémat,
kterájsou zdrojemunikavosti
a nepostižitelnosti
zároveň
dění,ale
nabývají
metaforické
konkrétnosti,
kterávšakústído maximáIní
abstrakce.
Podobnépoeticképrincipy obsaŽené
potvrzujíjeho
v poezii StanislavaZ,edníčka
generační
příslušnost,
shodnájesložitá,ažexpresivní
metaforika,7
kterákorespondu.
je s nejednoznačností
a nesnadnosti
výrazua zároveňi se zv|áštním
využíváním
deminutiv typických právě pro jeho verše(např.typu ,,pištění
dravčíchtlarničeUna
řití/vydechujestrach_ ode.
lvednutýchbříškichžen_ zbaběldlhostenost/staženou
všadtleski bahno- praskld tma vyschléstudně,,zesbírkyPřítmísrdce),charakteristickéjsou dáIe motivy slova a mlčení(napí.,,mluvilijsne spolu?/nebojsme se
_ mlčíme
setkali/jen mlčenírn
sami se sebou_ strachze znelidštělých
slov/naostřil
v nds ticho _ tajemstvíneodolatelného
smutku/vrostlodo mlčení.,
ze sbírkyNa do.

slech pramt
u V. Holana,
la a tělesnýt
ze něžbásni
v blescích-

míra/ každé
Y Zedni
poezie, a to
ťujído stále
poetika Zed
ho, co lze v
ní se k nim
linii.

V básnit

ných do sbí

nosti, chari
expresivníc

brózd ? zlot
je žílypukn,

ly zabořeny
Podzim a hr
vání se k př
(ze sbírky \
zev básně -

pro obtížně

ké výšky/a
křídel - věč

Seberef
jen s novýt

směřování
? Eliot,T. S': o básnictví
a básnících'
Prahal99|. s. 9-l3'
x Blíževiz Kubínová,M.: Sebereflexetvúrčího
subjektua témaslova v poezii třicátýchlet' in: Prorněny
subjektu1.,PrahaI993,s. 103-130.
. Richterová,
S.: Polyfoniev poeziiVladirníra
Holana,in:Tichoa smích,Praha|997,s. l5l-l64.
r Kubínová.
M.: viz c. d.
o Kožmín,
Z.: Dramalyriky,in: Studíea kritiky,Prahal99.5's. l8Gl9l.
? K motiviceZedníčkovy
poezieblíževiz7.achová,A': BásníkStanislavZedníček,
Česká|iteratural995,
s. 537-543.
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Jejich význ

na problém

EKožmín,
Z.:
, Sbírka\ětrn
období'

slech prarnene).Smyslovévnímánía zároveňjeho absenceobjevujícíse zvláště
poezii projevujepředevším
velkoufrekvencímotivůtěu V. Holana,se v Zedníčkově
impulzy,skrla a tělesnýchpocitů,kteréoběmasměry_ dovnitř i vně - propouštějí
ze něžbásnickýsubjektkomunikujese světema světkomunikujes ním(např.,,srdce
v blescích- mojekrevoblévtivšechnamístazemě_ každýmůjnervje napjatdo ves.
přibližujehvězdy,),
míru/l<aždé
vdechnutí
pozorovattakédalšípodstatnýrys mezivá|ečné
V Zedníčkověpoezii můžeme
v němŽSemotivykajiny zhušpoezie,a to proměnuvýznamukrajinyv krajinnostt,
rovináchje
zkatky' V uvedených
srozumitelné
šifrya básnické
ťují
do stáleobtížněji
generačních
Vedleto.
poetikaZedníčkovy
poezieporovnatelná
druhů'
s poetikoujeho
i způsobvztahová.
ho,co lze vyabstrahovatjako
typicképro poetikudoby,problémy
poezii
vysledovati ryze osobnívývojovou
všakv Zedníčkově
ní se k nim, můžeme
linii.
V básnickýchskladbáchze 40'|etPodzima housleneboJeřáby(pozdějizaíazenýchdo sbírky\ětrná zátiší)můžeme
zřetelněsledovatvýšezmíněné
motivykrajinje předevšímzpůsoblidskéhoproŽivániskrze výrazně
nosti, charakterisktický
personiÍikované
expresivní
přírody(napÍ.
obrazy
,,bkitohnisalona prasklýchžebrech
brdzd ? zlomenékosti natě se opíralyo hroudy_ mrakyse do sebezaklínily_ ažmo.
je žílypuknoua budouvyvrženy
z kloubů,takjsemstdlpod pahorky- mojenohy byly zabořenyv zbldtilézemi _ cítiljsem,jako by se mraky napjaly ai k prasknutí,,
Podzima housle).V pozdějších
letechdocházík deÍinitivnímu
přechoduod vztahováníse k příroděke vztahováníse samak sobě,např.v básni odpoledneu Hamříku
(ze sbírkyVétrnázátiší)sejiž motivypřírody- oprotiočekávání,
kterévzbuzujenázev básně- praktickyvůbecneobjevují,
přírodumůžeme
vnímatpouzejako pozadí
- a tu z velipro obtížně
(napÍ,',dívdmse svobodoubezčasí
dešifrovate|né
metaÍbry
kévýšky/a přece u saméhouchď slyšímodkudsiznrÍmé
a jakoby očekivané
mávdní
křídel- věčnostvteřiny,,).
Sebereflexe
přesunz vnějšího
ajejí stálezřetelnější
prostředí
do nitrasouvisínejen s novýmimotivickýmiokruhy,ale i formá|níproměnouveršů.
Nejvíceje toto
směřovánízÍete|né
ve sbírkáchPřítmísrdce (1969)a Na doslechpramene(1984y'
Jejichvýznamové
okruhyse již netříští
nebonerozbíhají,
ale naopakse koncentrují
na problémy
existence,
bytíčlověkave světě.Tentoautentický
způsobsebeproŽívání
EKožmín,
Z'.' viz c. d,
n SbírkaVétrná
zátiši(l974) nedosahujejejioh
protože
kompaktnosti'
zahrnujeveršez různého
časového
období'
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je kardinálnímproblémem
pojmenování
celého20. stoa především
tohotoprožívání
poezii
letív rovině lidské,umělecké,filozofické,ale např.i politické'V Zedníčkově
tmy i úlevy
se projevuječastýmimotivy úzkosti,nejistoty,samoty,bolesti,šílenství,
již
je
zřejmá
ze
názvů
sbírek
a
básní
např.
básněCo
ap.Tato tematizace
samotných
bez tebeutrpení- Básníkje naZemi zazdén_ V líhnimarnéhovečera Ukolébavka
padajícího
prosío ticho - Kde urníránásilíotázek.
kamení- Když i déšť
jevu a specifickápodstatajeho
prožitkuzpůsotedyrozlišení
Samodanost'ojevu,
buje, že skutečnost
můžebýt vnímánaruzně' což platízvláštěpro uměleckýtext.
Stanislav Zedničekve svých veršíchs upřímnostía odvahouprozkoumáváhranice
možností
lidskéexistence,jejípropasti,hloubky i výšky(např.ve sbírcePřítmísrdce
z úžasu/
žeživotje/ nesmr.
,,Chci nejistoucesta/ naprostéapřímnosti/aždo mlčení
po Bohu (Ze dna
telnounadějí(Prostě)- Domlčenaje žddosto bolest Ta žízeň
žízeň
_
_
_
studně) Hleůim sóm sebe/blou'dímv sobě Děsímse Pane Vylidnil jsem zemi/
opustil jsem člověkn/Vyprahlostpouště/dno propasti/jsou mou zemí,,(Žalm).
Tatojeho reflexe,hledání,tázániiÍápáni, nikdy neprobíhající
lineárně,můženebo nemusíbýt přijata' proto se lze setkati s názoremnapř.Milana Blahynky'', který
tyto veršeoznačilza setměléa zahořklé,pří|išabstraktní,
v nichŽje mnohouhranutí,
samotya siroby.Můžemevšaktentotyp poezietakéchápatnikoliv pesimisticky,ale
naopakjakojedinou
cestuk otevřenosti
bytí.Bez ochotySetrvata snést
extÍémní
exijako
stenciálnístavy
např' smrtelnost,strach,smutek,ale i milost, by člověkneexistoval jako člověk'ochota k úzkostiho osvobozujeod odcizujícíhozpůsobu
existence'Při snášení
úzkostisepodleMartinaHeideggera''uvolňujívazbyk druhým
a čIověkje vrženzpátky k sobě samému.Tyto stavy nutně prožíváčlověksám,
v Zedníčkověpoezii Se samota objevuje se všemi moŽnými konotacemi(např.
,,Vyplalwtsebe/v soběa Bohu (Do času)_ Sdmse svýmstrachem/sdmse svoužízní/
Docela sdm (PředVelkým pátkem)_ Se všemisdm/se všemispojen..(Jednohodne).
V uvedenémzpůsobuvýpovědi vystupujedo popředítakézranitelnost'],otevřenost
k propastemv člověku,vzniká napětímezi pohnutkamia protikladyvnitřníchtlaků
jimž se čloa tendencí.
To všechnosouvisínejens citlivostí,úzkostí
a zranitelností,
věk vystavujea básníki zveřejňuje,ale takés niternostía hloubkouprožitku.
Adekvátněk tématuse utvářeli Zedníčkův
veršpo formálnístránce,dialog vedejít nut.
ný sám se sebou,maximá|něrozmluvas něčím,
co člověkapřesahuje(nemusí
.oMathauser,Z,:Text a samodanost,
in: Mezi fiIozo|ría poezií,Praha 1995,s. 23.30.
,'Blahynka, M.: Veršesetměléa zahořklé,Rovnost 19.6. 1985.
.. BlížeJanke,W.: Filosofie existence'Praha l994' s. 197.
|3K témafunapř Guardini,R.: Těžkomyslnost
a jejísmysl, Kurs 25, StaráŘíšena Moravě l932.
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ně o Boha)' t

až do litanie
mí/Kdo mnt
ko vůně)_ a

Pane aťmoh
na dně svép

ne uŽ autor
jí jakýsi jed,
jako tomu b

Nakumu

Zndníčkan

srdce. Můž
stenciálnín

ho zdánlivý
častějis ve

souvisíve r
zývá sám a

hodinY star
mínají prá

Zmiňovaný
mi tělo, od

ku, bolí mi
Z význ

povídajíc

šímsvěten
- samota I
horečkaje

žhavý stra
vnitřní a v
rečka,pot

připomínk

ještě si mt

stává bezi
jako kaPk

staletísm

ně o Boha), utvářel verš stále zřetelněji jako rnodlitbu, přerustajícív mnoha případech
až do litanie (např. od náznaků ve sbírce Yětrná zátiši ,,Kdo mnou vrůstal k nevědomí/Kdo mnou marně zvedal srdce/ Kdo mnou ruihle zhasl světlo (Když odklopím víko vůně)- až po sbírku Přítmí srdce, kde sejiž projevuje ve zřetelnějšípodobě - dej
Pane aťmohu/ navždycky rozloučit se/ s tmou (Kino) _ Pane/ vidíštu zluÍzu?/Jsem tlt./
na dně svépropasti/ slepý/ a zoufalý,, (Ža|m) - v poslední sbírceNa doslech prame.
ne už autor ve většině případůani necíúpoďebu dodržovatstrofy a básně představují jakýsi jediný výpovědní celek, i když celkové ladění tétosbírky není tak naléhavé,
jako tomu bylo ve sbírce Přítmí srdce).
Nakumulované prvky _ motivické i formální - typické pro poezii Stanislava
Zednička nalezneme v rozsáhlé básni Poslední hodiny staréhoroku ve sbírce Přítmí
srdce. MůŽemeÍici, žejde o ukázkový text, najdeme v něm všechny závažnéexistenciální motivy a obsahuje takécharakteristickéformáIní uspořádání i se všemijeho zdánlivými rozpory. Na jedné straně se totižv Zedničkově poezii setkáváme stále
častějis verši jako jednolitými celky, na druhé straně inklinuje k fragmentaci, což
souvisíve významovérovině ažs gnómickým způsobemvyjadřování.Fragmenty na.
zývásám autor krátké básně, kterése v poslední sbírcejiž neobjevují,báseň Poslední
hodiny staréhoroku je vizuálně rozčleněnanejen stroficky, ale i čarami,kterépřipomínají právě fragmentaci a zdůrazňují naléhavost oddělení jednotlivých strof.
Zmiňovaný litanický ráz básně se projevuje pravidelným opakováním (napÍ.,,odpusť
mi těIo, odpusťmi mozku, odpusťmi srdce, odpusťtevšichni - bolí mě svět do smut.
ku, bolí mě svět do soucitu,,).
Z významově mnohovrstevnatébásně připomeňme alespoň zák|adní okruhy od.
povídajícíjiž výšeuvedeným motivům - tělo jako prostředník mezi vnitřním a vnějšímsvětem (např. ,,studenýdům- i s hněvem větru/ visív mémtěle klesi pod lopatkou
_ samota hluchoněruÍ _ šeůi muka žízně_ hrťtzaz prdzdna _ všudekrvócí samota _
horečkaje plavba osamělých/ jako trest za dřívější stddnost _ vím smrt/ to jediné _
žhavý strach z opakavawých umírdní_ každýsám si noří peklo jež ho neopustí.,),
vnitřní a vnějšíděniprožívábásnický subjekt paralelně,d. jako zápas těla (napÍ.horečka,pot) i duše(mévyhnanství,vnitřní peklo). Zajimavé jsou motivy dětstvíjako
připomínka něčehočistého,avšakdefinitivně jiŽ nedostupného(např. ,,vy neviditelní,
ještě si mě pamatující/jako světlémlčeníchlapce _ zrazenédětsní,,), časse v básni
stává bezčasím( např. ,pro vteřiny jsem jen v kukle času_ vteřina 4 vteřinou padó
jako kaplq/ na holou lebku vězně léta vězněného_ neúprosněse vracejí/ vteřinovd
stal etísmrteInéhopotu,.).
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Všechnytytoroviny odkazujíopětk hloubce,složitostia protikladnostilidskéexii k potřebě celou tuto nebezpečnou
stencea prožívání
cestu,kterou zdaleka není
ochotenpodniknoutsám k sobě kaŽdý,pojmenovata tím i vynéstna povrch (např'
nemoŽnostcelý tento
,,nikdonevíz jabých hloubea vystupujeokovméupřímnosÍi..),
procesjednoznačně
dovršitdokládá i samotnýzávěr básně (,NezazněIoještěpravé
slovo v pravéslze/a všechnosvětlozůstdvti,/
mezi Golgotoua Znrtvýchvstóním,,).
To, co napsalZdeněkKožmíno Holanověpoezii,o,žetotiŽjeho básněnechtějíbýt
zprávouo dramatu,ďe chtějíbýt právětímdramatemsamým,platípro všechnyskutečné
básníkya platíto i pro StanislavaZednička'
Poetikusvégeneraceobohatilneotřelou a expresivnímetaforikoua aktualizovaltaké formální rovinu veršů'
Klademe-li si všakotázku,překročil-lijako nejstarší
Žijícíautortétogeneracehrani.
poezie,musímekonstatovat,že pravděpodobněnikoliv.
ce halasovsko-holanovské
Jeho poetikazpůsobemvýpovědii přístupemke světuje pevnězakotvenáv generapodobnéživotnízkušenosti.
ci, s nížho spojujípředevším
V jeho poezii nenalezneme
je
pro
nic z toho,co typické vyjádřeníexistenciální
hlásí
situacemladších
básníků
cíchse o slovoo několikdesíteklet později,jako je předer'ším
humor,nonsens,ironie a sebeironienebo hra, což s sebou taképřinášínovévyjadřovacímožnosti
a prostředky.
Potřebalidskéa uměleckéopravdovostia poctivostiStanislavaZ'edničkavnesla
do jeho poezieviditelnýřád, kterýmu zajistítrvalémístomezi významnýmibásníky.
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níkoviu n
Nikoli

v roce 19(
šestkát' p
jďnou v

Návratem'

Představu.
- Stoj

v něm v1

k temněj

mlčení.Pl

zpivaný n

Rodí s
to formu
kvalitou i

Dochá

a pravd:z
- Vrat

symbolnc
l{Viz Kožmín,
Z: c, d, ' s' |87'

/lo

'Zafuadní

9ro l/oratr

/í/" o/c,zaiieáné [áně

ýo,o IáÍz"ďoíěIa
ménoJana Zahradníčka
bylo po dlouhoudobu záměrněvymazávánoz našípa.
v to edicebibliofilské(Rouška
měti.od roku 1948do roku 1989- nepočítaje
jen
(Znamení
Veroničina)
nebootisky
časopisecké
moci) _ vycházi tomutobásníkoviu násjediná novásbírka(Čtyřiléta,1969)ajednareedice.
_ představení
Nikoli nahodoubyla pro _ již posmrtné
básníkovyosobnostii poetiky
v roce 1966zvolenaknihaJeřáby: poprvévydánav roce 1933a do roku 1948celkem
po vydánív roce 1966vycházipakznovutěsněpo,,sametové
šestkrát,
revoluci..aještě
jednou v souborném
(v I. svazkus Pokušením
vydáníDíla lana Zabradníčka
smrti,
Návratem,Žiznivým létem,Pozdravením
slunci, Korouhvemia SvatýmVáclavem).
Přďstavuje tak neJi nejlepší,
nejpopulárnější
tedyalespoň
Zatnadníčkův
opus.
- Stojícína rozhranímezi dvěma tvůrčími
obdobímitohotoautora;můžeme
v něm vysledovatpřekonáváníněkdejšího
vlivu Březinova verslibrismua tíhnutí
k temnější
podmíněné),
stránceživota(istě osobnízkušeností
aniŽby šloo jejízajá všakzrozenjsem,,|,jdeo hymnus
mlčení.
Praví.limluvčí
básněK jaru ,,K slavení
zpivanýna žalmickýnápěv.
Rodíse pro toto obdobítypický sevřenýtvarZahradníčkovy
básně(variujícíčasto formuznělky),básněpřesného
práce
invenční
s nýnrya vůbecs hláskovou
rytmu,
kvalitoui kvantitou(ak si ukážeme
později).
Dochází k přepodstatnění
osobníhoprožitkudo obecněji platných zkušeností
a pravd:ze sebe,ne všakjenza sebepromlouvátu básník.
- Vracejícíse do rodnéhokraje,aby z jeho hmatavé
konkétnostivytěžilplatnost
symbolnou.
lZafuadníček,
J.: DíloI (Jeřáby)'Prabal99l' s. l29

poezie
Jediná Zahradníčkova
báseňse takéobjevila ve výboru z moderníčeské
A co básníkz. Do souboru, vycházejícíhopod titulem zvoleným z tvorby
Zahradníčkova
blízkéhopříteleFrantiškaHalase,byla vybránapatrnětaková(při splněníveškerýchnárokůna kvalitu a reprezentativnost),
která by ,,nepohoršovala..
dobovou ideologickoucenzuru.Ale skutečnýbásníkje v každémsvémdílepřítomen
celý.

Pomine

aby nejdřít

nitivní shn
a skupiny I
rujícíp (o

utvářeníry
liquida obj

navíc podl

Užovka
Rudolfu Černému

rýmy veln

v různém

Spí,mrtvaje užovkav upolínu,
má barvupláčejejí zvadlá pleť,
a na rucejak padá zeleň stínů,
na křídlechmilovat,ó považteď
Thk s hlavou nazadobrácenoudřímá,
jak mrtvédny se nazpětdívají,
má barvuřek a nehledětužzpÍtma,
hle, dávná marnostrozkáza|aji.

ženěrýmc

něn význa

pak zdůra

lice úzkot

Spojni
mujícíchl

uzavirajic
ru, jde vlt
barvu pki
tonymie i

Skloňtese sosensloupyjantarové,
sudlicetrav,kde mihla se v dny nové
nit stříbrná,již sotvapostřehls.

od zeleni

osud člov
rutéžv
V obl

Džbánvýšekrozbit,tuhnedraslo slz'..
Má barvupláče,řek a mokrýchstínů,
spí,mrtvaje užovkav upolínu.
(ze sbírkyJeftiby)

be staví 1
jinném' .
Zaluadnir

nost rozld
lyriky pří
Dvaz

lan Zahtadničekv tomtopřípaděvariuje,,tradiční,.
formu sonetutak,žetu proti
sobě nestojíkvarteta(teze)a terceta(antiteze),ale zatímcokvartetatvořítezi, představujeprvnítrojveršíantitezia druhézávěrečnou
syntézu'Na tom se účastní
také
prozodickávýstavbabásnickéhotextu* ukažmesi, jak.

ny: nlotir

govaném

všakprot

níhoverš
tyl-vkt

,ŠotolaJ. - Šiktanc,
K. - Brabec,J.: A co básnlk,Praha l9ó3 (2. vyd' |964)' s. l85.ó.
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Pominemeli prvníveršbásně,ktery se poslézeopakujejako její veršposlední'
(ie ukončenčárkou)a poslézedefiaby nejdřívepředstavovaljakésipředznamenání
hlásky
nitivníshrnutí(ukončentečkou),zjistíme,žese v prvnístrofě opakujíurčité
alitea skupinyhlásek. Kromě opakovánískupinymutacum liquidaje to především
rujicíp (ostatnětéŽjako součástskupiny předchozí),kterése významněpodílína
rytmu tétosloky.Ve třetístrofě_ antitezi* se zasevedle skupinymutacum
utviíření
liquida objevujealiterujícís (velmi výraznézejménavjejím prvnímverši).To všeje
navícpodloženopracís 4ýmy:zatímcoprvnídvě _ střídavěrýmované- strofy mají
rýmy velmi invenční,
sdruŽující
buď rozličné
slovnídruhyneboalespoňsubstantivum
v různém
číslea s odlišnoukvantitouhlásek v rýmovce,obsahujestrofatřetí(sdru.
zdánlivě gramatický(čímžjeovšemzďtrazženěrýmovaná)rým dosti konvenční,
něn významovýprotikladrýmujících
se slov!).,,Řez..vedenýmezi dvěmatercetyje
pak zdůrazněni tím,žesejich rýmováspojniceposrřehls_ draslo slzjevíbýt převelice úzkou.
předešlé)
Spojnicíčtvrté
stÍofy(syntetizující
s prvnímidvěmaje, kom shodyýpořadí)a verše
mujícíchse slov s týmižslovy z prvnístrofy (ovšemv přehozeném
uzavírajícího
z obou stranbáseň,téŽanaforamá barvu,Nejde všako pouhouanaforu, jde vlastněo postupnévrstvenívýznamů(rruibamu pláče...,má banu řek.',,md
barvupláče,řek a mokrýchStín.ů)
a zároveňodlišnýchbásnickýchpojmenování,
rnetonymiea metafory.(Mokréstínynás ostatněpo ose přírodníhočasuposouvajídále
od zeleni stínů|bytpadajícfla prolínajítak osud umírající
užovkylale vlastnětaké
přírodním
osudčlověčí]
s
děnímv rámci ročníchobdobí.Tentovýklad nacházi oporu téžv předcházejícím
veršiÍDžbdn
výšekrozbit,tuhnedraslo slz,..].)
ještě
V oblastipojmenování
chvílizůstaňme.
J. Zahradníček
velmi častovedlesebe stavípojmenovánízcela konkétní,ukotvujícíbáseňv prostorupřírodníma kra.
jinném, v určitémčasovémúseku,s pojmenováními,řekněme, abstraktními(J.
Zahradníčkem
ovšempřevelicekonketizovanými:mrné dny se dívají,ůÍvndmarpřesahk obecnější
nostrozktÍzala,
platnostibásně,od
džbánvýšekrozbit),kteráznačí
lyriky přírodník lyrice meditativní.
Dva základnía zdánlivěprotikladné
motivy několikrátejsou v celébásni variovány: motiv spánkua motiv smrti' První znichzďá se dominovatdíky svémuprivilegovanému
postavenína samotném
začátkubásně(spí,jako by byla mrtva),druhýse
jambickým
všakprosazujesouhlasněs
spádem(tvořeným- snads výjimkouposledjako dak.
níhoveršeprvnístrofy,kterýbychom,nebýtipředchozích,
mohli vnímattéž
tyl v kvartetecha poslednímtercetuco trochejs předrážkou,v prvnímz tercetvšak
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- ostatněv souladus tím,co jsme pravili výše- s výjimkou posledníhoveršejako
daktyl před řadou trochejů)Zahradníčkova
veršea tedy i s rozloŽenímtěžkýchdob,
(mrtvajest,jako by spala).
slovníchpřízvuků
Motiv smrtipatřík erbovním
poeziena rozhraní20. a3o.|et.7Áá
motivůmčeské
se,jako by do Jeřábůpronikalaješté
prvotiny.Ano, ale
těžkomystnostZahradničkovy
pouzetehdy,budeme-liUžovkuvnímatjen v úzkém
okruhupřírodnílyriky.
prostředí,kam se
Mnohétomu napomáhá;přírodninyjsou yzaty z vysočinského
J. Zahradníček
utíkápro posilu po zklamáníměstem(Prahou),a báseňje dedikována
příteli - literarnímukitiku, překladatelia takéspisovateli- Rudolfovi Černému
z MoravskýchBudějovic. ,,Aby byl ostřejšími
konturaminastíněnjeho litenirně kri.
tickýa esejisticbýprofiI,budetřebajej chápatv kontextus celou tvůrčí
skupinou,do
nížkroměJana Zahradníčka
patří Miloš Dvořdk a Albert Vyskočil,spoluzakladatelé
časopisuTvan.' Rudolf Černýpatří neodmyslitelněk moravskému
okruhu staroříšskému,tasovskému,
přesněji řečenok Vysočině,ale nebyl jí vymezena omezen.
Překračovalji filosoficbýmsměremi ostrostíkritickéhopohledu.,,1
TakéJ. Zahradníček
překračuje
krajinnéa přírodníomezení.Povšimněmesi jen'
kde všudeazajakýchokolností
se vjeho básniobjevujepersonifikace!
Jakoby tu vše
nabývalopovahybytostíŽivýcl.l,
bytostílidských.Poselstvíbásněje tedy zapotřebí
vztáhnoutku člověku.
jsou vykreslenykonturyčasoprostorové.
Zajimavýmzpůsobem
Flnedv prvnístrofě sklánímese nadtělemuŽovčiným,
abychompostupnělépepoznávalicelkovýstav
i jednotlivédetaily.Abychom vzápěÍistoupa|ipřes ruce a zeleň stínůažke Kídlům
(možnáptáků'moŽná_ na (řídlechmilovat- cherubů).
Padající
zeleňstínůpředstajednak
pak
vuje
tíhua krásu všehopozemského
(kterávšakzadržujepohyb vzhůru),
jednaksílu,iluzivnosta časnostŽivota(zeleňstínů),
jednakpředznamenání
pohybu
dolůve třetístrofě,zde ovšemmíněného
co pohyb neuvědomělý(paddoprotiskloňÍese),konanýmoŽnái proti vůlipodléhajícího
mu objektu.Po pohybuvertikálním
(nejdříve
dolů,poslézevzhůru)následujepohybpo horizontále,ale vlastnětaképo(,,Taks hlavou ntlzadobrdcenoudřírrui,/
hyb po ose časové
jak mrtvédny se nazpět
dívají,.).
Tady si můŽemevšimnoutdvou zajímavýchvěcí.Za prvétoho' jak J.
- ve snazeo hutnéa zároveňobraznépojmenování
- zaměňujepředmět
Zahradníček
a podmětděje (to přece my se dívámeza mrtvýmidny),jak se u něj výsledekčinnos.
ti obrazív jejímpůvodci(md barvupldče),Za druhétoho,jak vztahyprostorové
neoddělitelněsouvisejíse vztahyčasovými:
Motiv rukou (upomínající
na hieratické
] Rotrek|,Z': Skrytá tvr4řčeské
literatury,Bmo 1993,s. 43
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gesto kněžích)pevně vevazuje tuto báseň do kompozice sbírky; v nížseještě několi.
kráte objeví,jednous dominacívztahůprostorových(v básni Ruce: ,,krajinoukolem
kctybychbyl/ dtÍtkamibych vás obtížil,o),jindy s dominancí plánu časového(v básni
Hry: ,,ó rty a ruce skrze listí/ let dóvných sotva spatřené,.s),
Motiv pohledu nazpět je dále rozvit ve strofr třetí.Budeme-li sosen sloupy jantarovécltápat nikoli pouze jako metaforu (vyjádření barvy), ale takéjako metonymii,
_
uvědomíme si, do jaké hloubky se nám tu otevírá časováperspektiva jdoucí pak od

jantarových slouptůsosen přes sudlice tray aŽ po dny nové,nit stříbrnou. Souběžně
s tím probíhá ovšem ono skltiněníse. Pohyb z dá|ky časusměrem k současnostirov.
ná se pohybu odshoradolů.Nazírámejej ovšemnikoli ze zornéhoúhluminuléhozrození,nýbržz hlediska přítomnésmrti (ak naznačenoimperativem v prvním verši třetí
strofy a strmě dopovězeno prvním veršemstrofy čtvrté).Skláníme se nikoli nad nití
stříbrnou, ale nad mrtvou užovkou.
a předmětnéA tady bychom mohli končit.Pokud bychom setrvali u konkrétního
_
by se tu pak
odkud
Jenomže
rámec.
přítomný
duchovní
ho, bez ohledu na implicite
vza|ataddvntimarnost?,,Marnostnadmarnostmiavšeckomarnost,,6-můžemečíst
v knize KazaÍe|.Tamtéžstojí i psáno: ,,To, což bylo, i nyníjest, a což bude,již bylo;
nebo Bůh obnovuje to, cožpominulo,,,. A|e také:,,Lepšíjest skončenívěci nežli poI

I

čdtekjejí,,t. A tu vlastně dopovídáme konec předchozího odstavce.
A tu si uvědomujeme, že teprve smrtí uzavírá se význam života, že smrt je v jř
nežzÍozeni(Velikonoce většímsvátkem nežVánoce), totiž ve
stémsmyslu důležitější
smyslu křesanském.
Paralela mezi spánkem a smrtíodkazujepotom k novozákonnítradici (Kristus Ki
sícímrtvé,smrt těla je vlastnějeho dlouhým spánkem do dne vzkříšení).K tétotradici patrně odkazuje břevnůmkřížepodobnéprotnutíhorizontá|ys vertikálou;jichž
úběžníkem
spíšenežužovkaje sama smrt? V textu Unisono Jan Zahradníčekpíše;
,,Jak v hodince smrti celý můj život spěchal ke mně,/ svou minulost doznělou sotva
i přečisrýlist/ budoucna nepopsaný kroky jsem zahlédl temně/ a byl si jím jist,,,'
Tak nevím, zda není nakonec perspektiva našíbásně obrácena k budoucímu; zda
se tu pod vrstvami přírodnía meditativnílyriky neskývá téžlyríka apelativní.
{ Zatrradníček.
J.: Di|o I' s. |32.
íTamtéž,
s. l25.
ó Bible svatá,Ekumenickáradacírkví'Stuttgartl984' s. 599
'Tamtéž'
s. 60l,
, Tamtéž,
s. 604.
oZahradniček.
J.:DíloI. s. l59.
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ft;ruffir*'*'
a ěcil,á liuzazní l,istozic
ajedné z nedávnýchkonferencíBezručovyopavy z ústdosti angažovaného
literarního vědce zaznélo, že nelze vytvořit objektivní literární historii, že
můžebýt tolik rozdílnýchdějin a pohledůna česképísemnictví,kolik je sa-

motnýchzpracovatelů.
Nesdílímtentoskeptickýa do vypjatého
individualismuvyostřenýnŽnora domnívámse, žei kdyžnelze v historii literaturytak přesně měřit
a vážitjako ve fyzice, přestojsme schopnidomluvit se na základníchkonturáchvý.
vojea najistémhodnocení
literátů,
abychommohli veřejnostipředložitrelativněvý.
stižnouinformacio tétočástinárodníkultury.
ovšemvnějšía různěstupňované
tlaky na českouspolečnost
počínající
rokem
jednou
1939,
ve prospěchnordické
rasy'pro niŽ ostatnínárodymohoubýtjen lidmi
nižší
kategoriebez vlastnívyspělékultury,podruhémotivované
preferencí
tzv' vitěznéhoproletariátu,nedovolilytéměřpo půlstoletí
objektivnía celostnývýzkum české
literatury.ohromujícíma dodnesnepřekonaným
příklademnaprostého
zkreslenískutečnostizťlstáváNtistin dějin české
literaturyod počtitkundrodníhoobrozeníaždo
současnosti
z roku 1952,proti němužznačněideologizujícímarxistickápráce Jana
PetrmichlaPatndctlet českeliteratury1945-1960,vydanáv roce l9ól, působí
paradoxnětéměřjako projevznačného
liberalismu.
Někteříautoři byli považovániza jakésistálice,jež nenímožnov ŽádnémpÍipadě vynechat- z žijicichtřebaP. Bezruč,J' Seifert,V. Holan, i kdyžnešliv jednéřa-
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emigrantia lidésedě s ideologyrežimu,jiní měli zce|azmizetz obzoru,především
J. Palivec
Čep,
J'Zahradníček,
např.
E.
Hostovský,
J.
dícív komunistickýchvězeních,
okamžiků
se někdy mohlaproskribovanájméa velká řada dalších.
Jen za světlejších
jako
z roku 1964,
spisovatelů
na objevit,
tomubylo u tzv. modréhoSlovníkučesbých
ale nutnododat,žese tak stávaloza situacítéměřkuriózních.Vzpomínám,jak mně
brzy po vydání,,modrého
slovníku..doložilZdeněkPešat,žeheslaautorůdosudzakénaných
mohli tisknoutjenom proto,jelikožtehdejší
ředitel Ústavu pro českouliteraturuČsAv Ladislav Štottoyt delšídobu nepřítomen.
Vybraljsem si z téch,kteřípo roce 1945chvílemibyli a jindy zas nebylizahrnoježněkterérysy spojují,i kdyžna druváni do české
literatury,jménadvou básníků,
jde
podstatou
héstraně svou
o autoryznačněrozdílného
zaloŽenia ze dvou po sobě
následujícíchgenerací.le to Jan Zahradníček(1905-1960) a lvan Diviš
(1924-1999).
Předně musímeuvést,žeoba dospěli ve svémmyšlenkcvém
a uměleckémvývoji
jistéhobardství,
do pozicejakéhosiprofétismu,
kdy mluvíza ve|kýkolektivlidský
vidí
světový
a
ko|em
sebe
kolosální
rozvrat
a
všeobecnou
zkázu'Y tomtopostave.
a
níprorokaa neúprosného
hodnotitelemajíblízkok patosuPetraBezruče,ale podobglobalizujícího
néspojnice
viděníu obou bychommohli vésti k otakaru Březinovi
a VítězslavuNezvalovi, přičemžo' Březina i V. Nezval se od nich odlišujísvým deklarovanýmoptimismem,prvníviděnímkosmického
kolozpěvuživých,mÍtvýchi ne.
narozených,podávajících
si ruce v bratrském
sepětí,druhýmarxistickoupředtuchou
plodůtechnikyi poezie.
osvobozeného
lidstvíužívajícího
J. Zahradníček
i I. Divišmajídále nespornývztahke katolicismu,ovšemrozdílnéhoražení.
ZatimcoJ, Zahradníčekstáležijev kajině pevnévírya do zkázy se řítícísvět mlůže
zacbránitjen rameno křížeobepínající
zeměkouli,u I. Diviše jde
o poměr rozporuplný.Jeho ostentativní
konverzev roce 1964má podobnýradikalijako
zujici ráz
militantníobráceník židovstvíu dnešního
zemskéhorabínaKaro|a
Sidona.I. Divišje typemstarozákonního
Jakoba,kterýzápasís andělem,ostatněvětšinajehopozdější
tvorbyjevášnivýmdialogem,se sebou,s lidmi a s celýmbezcen.
ným světem.I když I. Diviš v někter'ýchbásníchuvádí s úctoupojem on
_
připomínající
Krista (napÍ,,,neboťtak mi to vnukáon,/ silnějšínežmojeneštěstí,,|
v básni z osmdesátých|etŽa|m77,nebo,Naučse tomu'/naučse tomunejtěžšímu/
a on tě najde, _Ža|m45), ale v téže
básnizároveňnajdemeverše,,TišeproklejBoha
jako užtolikruÍt/
vezmiho na vědomí/netažse, skloň hlavu,,.Tentobásníkje posléze
'Citováno podle třetího vydáni Žalmů, Praha l99l.
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světuna konci osmdesátýchlet schopenme.
ve svénenávistik totálněrozvrácenému
tati rouhačské
verše,protoževidé|,,,jakBůhočividněna člověkaa na světsere,..2
literárnívědou,zároveňne.
Že I' Diviš emigrant,zcela ignorovanýnormalizační
katolictvínijak zahrnovándo okruhutaktochápanýchautobyl přes svédeklarované
literaturyod ZdeňkaRotrekla,3v níž
rů,dokazujemarkantněkníŽkaSkrytándř české
kromě autorupřiznávanýchkatolíkůse našlomístoi pro medailonFrantiškaHalase
a JanaTrefulky,ale neobracíse Žádnápozornostk IvanuDivišovi.
typu
ostatněI' Diviš,vášnivecznačněse po celou dobu vzdalující
od běžného
ijindy ajinde budiljistérozpaky.Kdyžbychomsi vedlesebeposoudobých
literátů,
stavili několik recenzíjeho dílaneboformulaceněkterýchzákladníchcharakteristik,
tak najdemeznačněrozdílnýobrazautora'NapříkladPřemysl Blažíček
ve zmiňovanémslovníkuz roku 1964 dokoncepíšeformu|aci,Že Diviš vidí ,,_ neumdlévající
nořivé úsilía lidskou soundležitost,
kteréddvajíjeho poezii optimisticbýpatos,,,
AntonínMěšťanv přehleduČeski literatura 1785']985ndokonceprohlašuje,
že
Divišse postupněvyvíjelke ,,spiritualismu...
Poměrněvelmi hlubokopronikldo ne.
podstatyDivišovypoezieJan Čulíkv práci Knihy za
smírněvášnivéa nesmlouvavé
ohradou.s
YýraznétytorozpakynadDivišovoutvorbouvyjádři|v roce 19ó7 v recenzisouboru Riziko spolehlivostiJosef Jedličkaio,,IvanaDivišepo Létaobklopujemlčení.
Nikoli absenceslov,neboťtěchbylo řečenodost_ /.'./ale mlčení
hlubokéa základní,
nbsencerozhovoru/',,/,,,A kdyžMilan Blahynkase pokusildě|itčeskoupoeziinové
dobyna zavrženíhodnou
spirituální
a na přijatelnoutzv.,,pozemskou..,
v knizesvých
statíPozemskdpoezie1se několikrát s pejorativnímpřídechemzmiňuje o J.
jako uvízlákostv krku,která
Zahradníčkovi,
alejménoI. Divištamzcelaabsentuje,
nejdesemani tam.
J, Zahradníčekdospělke svépozici prorokazkázy nazák|aděválečnýchprožir
jeŽ podléhátotalit.
ků,stupňovanýchbrzy
natozlověstnýmtušením
debaklu|idstva,
nímideologiíms jejich lákavýmslibem možnostilepšíhoživota.Je to básníkse
značněodlišnýmtypemvýpovědipo válce,nežtomubylo v třicátýchletech'kdy se
zdál pevnězakotvenv řádu životamezi nebema zemi,jak se utviířelzvláštěz kon'Moje očimuselyvidět,Praha199l,s. 28.
1Prvnívydánís názvemSkrytá tvář české
literaturynejenkriísné,
Toronto|987.
'Toronto1987.
5Podtitu|Českálíteratura
v exilovýchnakladatelstvích
|97|-|989,Praha(bezvročení,
počátek
devadesátých let).
ó Sešitypro mladouliteraturu|967,č.9, s.6042'
1Praha 19'17.
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stant vesnickétradice. ,,Podle tíhnutíkrve k duši domovaSe vracet,,,8prohlašuje
v básni Domov v prvnísvésbírcePokušenísmrti (1930).Jeho tematikadélezůstá.
vala u krajiny,ročnícha denníchdob, svátkůa bytostíblízkých'od počátečního
báspoeziez přelomudvacátýcha třicátých
nickéhoprojevuna úrovniavantgardní
české
let ovšemdospívalažk jistým klišé'jejichžvnějšímprojevembylo mimo jinénad.
poeticky Zvetšelého
měrnéužívání
zvolání,,ó.. na začátkuveršů.Jen namátkouze
sbÍrkyŽíznivéléto,(1935):,,Ó melanchotie,ty znd,š"(Prázdnépokoje),,,Ó pro sebe užnechci slova ztrócet.. (Krajina ledňáček),,,Ó každ;,na svťljvrub, ó kažďýna
svou pěst,, (Ó každýna svůjvrub), ,,Ó hnilobo,poshov,aťjiý časnastanemi,,
(odkaz) a řada dďších.
Tak
ohroženínfuodav něm vyvolalopořebu státse mluvčím
celéhospolečenství.
se nejprveobracík symbolůmčeskýchsvětcůve sbírceKorouhve (1940)'po válce
(1945) vycházíSvatý Vóclav (1945),báseň
zfuoveňs Žalmem roku dvaačtyřictitého
chrlenátéměřve stylu pozdějších
dobovýchagitek,jak dokládá v závěnl několikrát
opakovanábojová výzvaa samotné
koncovéverše:,,Ó vítěznilpísnity aú!_ Jak vždy
jsi ruis ved,/za tebou,7a tebou,za tebouvpřed!,.|o
Po sbírceStará země (|946),jeŽ zůstáváještěv okruhuvlastníhonároda,přichází v roce 1947skladbaLa Saletta,vzdornévyhlášení
vlastníkatolicképozice za všeobecnéatmosférylevicovéhonástupu sovětsképrovenience.Z,de už reaguje J.
Zahradníček
na poválečnouztrátujistot ve světovémměřítku,je to jeremiádanad
zdánlivěvítěznýmsvětem,v němžse děti probouzejís pláčem,,,jakbyjin kdosi bninil růst,,
tlačímůra,anižvědí,zďaje to způsobeno
hruznouminulostínebo
,||a starší
přicházejici
tušením
budoucnosti.Přírďa a celý vesmírmohou být zasaženyramenem trestajícího
Hospodina,na světěpo hroznéválce všichnijsou postiženi,,,vítězi
poraženíve vítězích.,,
v poražených,
JanZahradníček
výsice naznačuje
křesťanské
chodiskoz tétosituace,ale vyjadřujevlastněstejnoudobověexistencialistickoudeziluzi spojenous válkou,jak tomubylo v próze u JiříhoMuchy _ Spdlenásetba(1948)
a Vilka pokračuje(1949),u Egona Hostovského
Cizinec hleůi byt (|947),
Zahradníčkova
La Sďetta bývá chápánajako předstupeňjeho vize nejosudovější,jen o několik let pozdějšímohutněrozklenutéskladby Znamení moci, psané
v měsícíchtěsněpřed zatčením.
Básníkovapozice po roce 1948byla každýmdnem
víceohroženáa mohl se právemobávato sebei budoucnostvlastnírodiny.A přesto
l Citovánopoďe vydáníDí|oI' Praha l99l.
, Tamtéž.
|oTarrtež.
ll Citovánopodle vydáníPmha 1947' s, 25,
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Znaneni moci nenísoustředěnona osobnítušenýosud,ale v jakémsihrdinskémvzepětía bez hluchéhopatosuse s nepředstíranou
láskou obracík celémulidstvu, i při
vědomíchyb a poblouzněnízástupů.
Jsempřesvědčen,
žeje to zeZahradníčkova
dí.
la prácenejlepšía nejrnýznamnější'
vyjadřujepostd téměřodosobněnýa předvádína
nevelképlošecelou škáluvýrazovýchpostupůvevzácnéuměřenostia ziíroveňpůsobivosti.
Celá skladbaje rozčleněnana sedmnestejnědlouhýcha variabilněkomponovaných zpěvů.V prvnÍmještěmluví sám za sebe' a kdyžvidí lidi, ktďí mysleli, ,,Že
nyslí, mysleli, žemluví,rnysleli, žejdott/ col<olia kamkoli se jim uróčí/a zatímse
srnekalipo hladkestěněruilevlE malstrimu/v kruzíchsttilemenších..,|2
zděsíse, co
se to stalos člověkem.
Ve svémprorockém
viděníbásníktuší,žekřižování,,budepo.
třeba opakovat.,,A pak následujínečekané
a hlubocepůsobivé
obrazysoučasného
podobnějako J. A' Komenskýv Labyrintuvidí pod povrch,jak
světa,J. Zahradníček
lze doložitcitátemz třetíhozpévl:,,domy/stiženyhroznouvyrdžkotl/
ukazovalyne.
stoudněhanebnostiptichanév jejich zdech/Jako by se dusily uicpou ve střevechodpadovéhovedení/a výkaly se jim rozlévalypod omítkou/třebažena pohled/ bylo
všudetak uklizenoa zdravotněbeznómitek,' Ve svémkomplexnímvidění,ježje velmi vzdáleno jeho předválečnému
úzkémupohledu venkovanana svět, exponuje
všechnyrozlohya národy,všechnyvěky a kulturya staYíje před zápaso moc nadsvětem _ najednéstraněbytostnazývanáNikdo, tedy ne tradiční
dábel, vedouci zmámenélidstvodo nicoty,na druhéBůh,který zvitězí,a budeto ,,jedindskutečrui
vldda
nad světem,,,cožuvádíposledníveršpolyfonnískladby.Jak oďvážné
tvrzenía hluboképřesvědčení
Zahradníčkovo,
kteréhobrzy potéijeho rodinučekala|étafyzického i duševníhoutrpení,bez viditelnénaděje na brzkou změnu politickésituace
a mocenskýchsil v bipolárněustaveném
světě.
podstataprorockévize Znamenímoci,jak jsmeji podaJednoduše
interpretovaná
li, nemůže
zdalekapostihnoutvšechnybásnickékvality Zahradníčkova
vývojev této
fázijeho života,světnynínevidíjenkontrastně
černobíle,
ani nedochází
k laciněagitačnímvýzvám typu ,,za tebou vpřed..,kteroujsme četliv básni Svatý Václav. J.
Zahradníčkovi
se ve stadiujeho životního
ohrožení
dostalojemnějšího
a zároveňdo
všechstranopalizujícíhovnitřníhovidění,kdy dílčískutečnost
nazirái v její reálné
skutečnosti
i mnohovýznamové
platnosti,tedy do jistémíry v blízkosti
a neurčité
jeden
uměleckého
typu FranzeKafky. Nechéstačí
citát z pátéhozpévu:,,Teďnebonikdy/ frkali si v ustrašenosti,kdyžslyšetbylo/ ty zvěsti šeptem/kterése nedaly potvr', Všechnycitacepod|evydáníPraha l 990.
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dit ani vyvrdtit/a mohlo to být ulamenípočínající
obrody/anebojen dalšínevyhnutelnéklesdní",
PoselstvíJanaZahradníčka
vyjádřenév monumentá|ní
nevelkéskladběZnamenl
platnost
protože
není
moci si uchová
do dalekéhobudoucna,
spojenojen s určitoupolitickou situací,v těchtoveršíchnepadnejménožádného
diktátoradvacátéhověku,
ani žádnékonkrétní
ideologie.Je to dílo symbolickés mnohostnímviděnímsvěta'
Zahradníček
literaturystal sice hlasatelemapokalypsy,ale
se tak v kontextučeské
Pána nad světem,s literárnímgestempřipomínajícím
umělecký
s tušením
vítězícího
patosMichelangelovaPosledníhosoudu.
Zre|a jinéje viděnía hodnocení
a nasvětau lvana Diviše.Jehovývojk celkovému
prostémuzavrženidějin' životůa vztahůbyl - přiměřeněřečeno- ,,kostrbatý..
a jeho
výslednýsvětovýpesimismusnenídánjen odchodemdo emigracea na základětohoto
kroku zdánlivězmarněnímjeho
dosavadního
života,jakse domnívají
někteříinterpreti'
VždyťosudováThanathea'3nesebásníkovodatum,'Praha,14.května|967,,,tedy daleko před bouřlivýmiudálostmiroku 1968včetněnočního
vpáduvojsk.A užtamje ve
svéplnostiI. Divišrouhačsko-demaskující
třebave verších
v závěrudrua zatracující,
héčásti:,,Všeco jsne dolaizali Thanatheo/bylo rozmnožovati
svépotřeby/jal<omou.
chypojírrnjícíse na žárcvcď posledníhoruidražíčla
v Chlupu rwd Sedlinou,,'
Ale nebylotomu tak vždy'ještěve sbírceUmbrianalnz roku 1965 stáilo:,,Jak se
světem?Dorýkatse?Anebonést?/
Aneboobojí?Anebohledět!?..(Hloubětínna hutích
I.). 7Áe je ještě výrazivo |iterárněběžné,ovšemje příznačné
pro pozdějšívývoj
poměruke světuvráti|ažke zkušenostem,
Divišůužese ve svémvnitřně pravdivém
ježnabyl mezi chlapyza něko|ikdřívějších
letjako soustruŽník,
a do svéhodílavnesl
komě intelektuálního
svéhobohatéhozázemii s|ovanapohledhrubá,neběžnáa přímo fekální,podle něho výstižná,nic nepředstírajici
Vrcholem
a s údernousdělností.
může
být citát z básníkovaprokletísvětai vlastníhoživota,jakje obsaženo
v hněvivé
a žalující
básnickéskladběMoje očimusely vidět.lsKdyž viděl, ževšena světěje
sprostéa žepřece musítu něcoplatit,po marném
pokusu,aby sám sebezničila spravil' doše|k poznání:,,alepodařilo se mněhovno_/ kouřícía pyramiůilní,,.
V tom by se Diviš mohl zdát blízkýnašíundergroundové
poezii nebobeatnikům.
Dokonceužv roce |964 uvažoval
V|adimírMikeš'onadmožnýmDivišovým,,beat.
'l Poprvévyšlov nakladďelstvíDialog' Most |968.V tétopráci se opírámo vydánív souboruTři knihy
(Beránekna sněhu,odchod z Čecha Thanathea)'Bmo |994, ježDivišpovažova|
za zněnídefinitivní.
'r Praha 1965.
't Praha1991.
'6Co je ta poezie?Zamyš|ení
nad básnickýmtypemlvana Diviše,Plamen |964,č.6, s' 53-60.
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nictvím..'a]
votnímust1
I. f
protože
mimořádně
společno
mánínachá
Ani svý
kterýmají
v nakladat
te,mina.N
hyne,nebo
vycpavku
U velm
cujícíform
na sněhu:
Avtéže
roz,jebano
Nenáv
nespoko
a
jdemev kr
lo i myslis
Nejin*
ho dění,z
musely vi
re v ochra
zuje ve Sl
antiky,Eg
uplynulý
dentaPav
jevímarn
jazykem

ně známý

'? Morálka m

23,s.21

'8 Poprvévyi
'n Praha l9ól

Žinictvím..,ale nicménědošelk závěru,ževšepřivádíbásníkak ,,nebeatnickému..
votnímustylu. A podobnosts undergroundovými
básníkyje jen vnějšía zdánlivá,
protožeI' Divišje naopak_ i kdyžto můžezníttéměřprotismyslně- typembásníka
mimořádněintelektuálního,
kterýnestojío pózu, protestsám o sobě a vzpouruproti
plně vřadit,ale ke svémuzklaspolečnosti,
naopakse chcedo lidskéhospolečenství
máni nacházijen podlost,faleša marnost.
protožesvět,
Ani svým mladším
nevěštilnic lepšího,
básnickýmnásledovníkům
jeho
je
jen
svět.Z
zkušenostiredaktorapoezie
kterýmajívyjádřit' vlastně ,,zdánl.ivý,.
v nakladatelství
Mladá frontavycházelototo zdrcujícíkonstatování:|7
,,Kam škÍpnete,mina.Na co sáhnete,může
se rozpadnout,Je to svět,kde blechakousnepsa 4 zahyne,neboťpes mó otróvenoukrev' Souložíte,
a ona ruÍ místoňader molitanovou
vycptivku."
U velmi plodnéhobásníkaI' Divišebychommohli nacházetprorockénebozatracujícíformulacemnohokát a on Sámtentorys svépoezievyjádři| v knize Beránek
na sněhu:'8,,už sytjsem svýchproroctvípřistižitelnýchv každéčtrnóctébásni,,.
jsem suruvou
postřehů,
A v téže
knize najdemei něko|ikvýstižných
napÍ.,,vnímal
ro?,jebanost
světa,,nebo,,celdzeměkoule,ten karamboloid.,.
Nenávistné
výtky,jež metá I. Diviš vůčisvémuokolí,vycházejíz jeho vášnivé
povahy,kterousi uvědomovali v doběpočátkušedesátých
a nespokojené
let, cožnajdemev knize Eliášůvoheň:lo,,jeto nezddň,nýotřesbytosti,ježnemáudní,/jejížtělo i mysljsou stíhdny/sebepomstou
i světlem,,(IV _ Město stoupá...).
Nejintenzivnějia s největší
komplexností
vyjádřil svůjtotálníodsudeksvětového dění,zvláštěsvéhodvacátého
století,Ivan Diviš v již zmíněné
knize Moje oči
musely vidět. V ní užabsolutněnic nepředstírá,
neobhajuje,
neoslavuje,
nic nebere v ochranu.Díváse s patosempodobnýmPetruBezručovi,kterýsám sebestylizuje ve Slezskýchpísníchjakodémona(Já) nebo Škaredého
fantóma,na minulost
antiky,Egypta,Evropy,Ameriky,orientu,přičemž
mísísoučasnost
s dějijiŽ dávno
uplynulými,přivádína scénuRibbentropa,J' V. Stalina,B. Smetanu,ubitéhodisidentaPavlaWonku,Gilgaméše,
Miladu Horákovoua nespočet
dalších,
a všese mu
jevímarné,
i vlastníživot,přičemž
má pocit,žese zb|ázní.
Vyjadřujese básnickým
jazykem,kterýneustálekontaminujenízkése vznešeným,
odporněnezvyklés reálně známým, napí,,,Moje očividěly lhostejnostsouložící/
s přivřenýmokembohyně
,7Morálka mladéhobásníka(Poznámkyk neurotickému
syndrolnu),Sešitypro literaturua diskusi l968, č
23,s.27-32.
'EPoprvévyšlol980' zde citovánoz třetíhovydánív souboruTři knihy,viz pozn' l3.
D Praha1962.s. 106.
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Heštat;/viděly uchazečeo místopodtÍvatvlastnímatkuna pdnvi/ usmaženou
dorůžova,,.20
Nešetříani vlastnízemi a vyjadfujese o nídokonces většímsarkasmemnežo jiných.Prohlďuje, žejeho zemje ještě,,všivdčtější.,a,,namydlenější,,než
mečkata
Mydláře' Zřejmě nenajdemev české
literatuřetak hořkoupersiflážnašívlasti, neŽjakou vychrlil I. Diviš,kterýji charakterizujejako ,,zen přihlížecnízempřikrůčt<nvóní,/zem opatmictvía aikrytů,/zemvojdk,ů,kteří nebojují,,.A|e I. Diviš ve svém
zoufalstvínad světemslyší,že,,i l<nsmos
zrazujesdm sebe,/i kosmosse mýlísóm
v sobě,,.A vidí,žejeho stoletímá ,,rucedavovéhoškrtiče,,'
pociťovalsvět po druhésvětovévá|cestejněbeznadějněa bezúJ. Zahradníčelc
těšně,ale s nadějíkonečného
Božíhovítězství.
I. Divišo jednu generacipozději nena|ézána zeměkoulia dokoncei v kosmuani zábleskněčeholepšího,
a přestozávěr
jeho poémy(s datemkvěten 1988)obsahujepřesvědčení,
žejenompoezieje ,,abso.
lutně nezničitelnó,jak tohle všechnojednatďpřikrývd pkištěm,/jednak rozvinuje št,ů.
ček,z něhožse stříhajísvěží/
ntidheméprapory a vlajlq a svatebníroucha,,.
J. Zahradníček
aI. Diviš_dva významníčeští
básníci,kteřípatřído předníhokon.
textuve vývoji české
literatury.Ale oběmai desetlet po uvolněnípolitických zábran
ještěse nedostalozcelaobjektivního
posouzení:
J.Zahradníček
u některýchbývá ado.
jde
rováni tam,kde
evidentněo veršeslabéa konvenční,
I. Divišnenídosudplně pochopenve svépodstatěbásníkavášnivého,
intelektuálního
a aždo nezvyklýchmezí
pravdivého.
Nechťje i našekonferencepodnětemk dalšímu
úsilív tomtosměru.
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Werkmeis
roce 1956
, Knižněv.
(Alois Sn
Utonulá(.
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] Paulík,J.
ootevření
drobnost
znátrný.
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aroshv Jan Paulík (1985-1945)patřík osobnostemčeského
nekomunistického
odboje.V roce |942by| zatčen,
byl odsouzenk desetiletůmkáznice, dožil se
osvobozeníkáznice Drei Berge u Bi.itzovav Německu,ale 13.květnazďe nanásledkyútrapzemřel'
Do vězeňskéliteratury se stačilJaroslav Jan Paulík zapsat svými zápisky zkáznice z května l945, kterénazval Grande aventure (Velké dobrodružství).'
Jaroslav Jan Paulík patří k významným představitelůmčeskémeziválečnéliteratury.2Domnívámese, žeby si Paulíkovodílo zasloužilonovévydání'
Rok 19ó8 přinesl dva návraty JaroslavaJana Paulíka.V Československém
spisojeho
prvního
vateli vyšlo druhé vydání
Arizony,
českéhotrampskéhorománu.3
V Pelhřimově, Paulíkově rodnémměstě, našelPaulík své místo v Síni pelhřimovských literátů.oTa však by|abrzy zrušena,neboťnezapadala do scénářenormalizace,
ačse Jaroslav Jan Paulík a FrantišekB. Vaněk stali obětínacistickézvůIe'
Jaroslav Jan Paulík _ odbojář. V almanachu Na věčnou paměť hrdinům ob.
chodní akademie v Praze-Kar|íně (1946) čteme:,,Dr Jaroslav Jan Paulík, spolu.
. Paulíkovyzápisky z vězenípředalPau|ikověženěLudmile Paulíkové-o|ičové
Paulíkůvspoluvězeňolaf
Werkmeister
v roce 1947.otištěnybyly zásluhou\. Běhounkav r 1948v Kytici roč.3' č.l' s. 32_39.v
roce l95ó vydď V Běhounekvýbor z Paulíkovadílapod niizvemVelkédobrodružství,
Praha'ČS.
! Knižně vyš|o:Zadní Indie (Svobodaa Solař 1927)'Arizona (Aventinum|928)' Sentimentálnícesty
(A|ois Srdce l93l)' Technika flirtu neboli Umění nedokonalemilovati (Kvasničkaa Hampl 1932)'
práce l940). Přispívaldo řady časopisů'
překládď
Utonulá(J. otto 1934)'ošklivá tvář lásky (Družstevní
z francouzštiny.
'Paulík,J. J.:Arizona,Prahal968.
'oteviení tétosíně byl přítomnapaníLudmi|a Paulíková-o|ičová,
do pelhřimovskéhomuzea předala
je patměne.
drobnostiz pozůstalosti
J. J. Paulíka.osud podstatné
částiPaulikovyliterárnípozůsta|osti
známý.
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pracovníkJankovcůvv organizačním
okruhuPWZ a později Úvonu...5 Později se
(i Slovníkčesbých
dočítáme
spisovatelů,
Čs 1964),žeby|zatčen
ve skupiněodborářů?uPovažujemeza potřebnéosvětlitPaulíkovuúlohuv odboji' To se budetýkatasi
i jiných účastníků
nekomunistického
odboje.
osobnostJaroslavaJanaPaulíka.Z jehodílaa postojůplyne, žebyl Evropanem
v modernímslova smyslu.Ve svémVelkémdobrodružstvínapsalna sklonku životai ,,_ teď snad konečněod dnešníhovečerazačnu zase být civilisovaným
Středoevropanem.,,1
K Paulíkovupřeroduve stoupence,,socialistické
revoluce..patrně ani pod vlivem strádánív nacistickýchŽaláÍicb
nedošlo.S\ovaVóclavaBěhounka,
Paulíkovaspoluvězně,v Novémživotěv r. 1955 musímechápatjako tendenční:
celóch Francouze,Nory, Rusy,Něnce, se všemise dě.
,,Vyhleddvalna transportních
lil o svéduchovníbohatstvíi o věru skrovruihmotndbohatstvítřebajen špetlqtabd.
ku. obzvldšťmiloval tuto vězeňskouinternac:iondluodboje proti nacistickénové
Evropě otroků'Dóval hladovým,nemocnýma utftipenýmzapomínatna trýznětěla
a duše,Vůbec:ty široké
oblastiduchačesbých
vězňů_ to bylypevněhradbypřed pan.
stvírnsprostotya surovosti,za něžničem'ní
mučitelé
nikdy a ničímnedosdhli.Možno
říci, žePaulík byl statečnýrn
duchovnímbojovníkemv tétotvrzi, budovanéna myšlenl<dchsocialismu a socialistickerevoluce...E
ostatně začtěmese do dalšíchslov
Běhounkových:,,Jehopány, kteréruisobilanucendnečinnostv policejnívazbě,potřebovalydo bud,oucna
co nejvolnější
rozleta širocevybítnahromaděnou
a nespotřebovanouenergiineklidného,
nezkrotného
a zvídavého
ducha...9Jen stěžísi dovedeme
představitJaroslavaJanaPaulíkajakoautora,,socialistické..
literatury...
Vracejmese k díIuJaros|avaJanaPaulíkajako k součástičeské
demokratické
meziválečné
literatury.Právě četbaPaulíkovýchtextů nás vede k polemice
s Běhounkovými slovy z r' |955: ,,Avšakprdvě vě1eňské
zkušenosti,boj proti fa.
šismu,proti nacistům,proti vězeňskýmtyranůmi sobeckýmspoluvězňům,
boj poli.
tický i mravní, znamenaly jistý zlom, změnu i obrat v Paulíkově osobnosti'
Dotvořovalyjejí rysy bojovné,kolektivistické,
revoluční.
Jeho lósku k životuvybi.
čovaly,ale ddvaly životutakénový obsah' nový smysl, vyzbrojovalyPaulíkasmě.
lostía k tvrdéresistenci.
5J. J, Paulíkapňpomínápředevším
č|ánekLidská osobnostPhDr. JaroslavaJana Paulika od dr. Viktora
Nováka'
ó Paulik byl zatčenve skupině sociálníhodemokÍata
píšeV.
VolfgangaJankovce.o skupině odborrářů
Běhounekv Novémživotěv r. 1955.Torsoživotai díla.s. l59.
' Citovánopodle vydáníV BěhounkaVelkédobrodružství,
Praha1956,s. 37l '
, Běhounek,V': Torsoživotai dí|a,Nový Život,1955,s' 160.
, Thmtéž'
s. 159.
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O tomt
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voluční

tolil<oiafu
ve napsaL
ly býtvellq
Slova1
JaroslavJz

lo Běhoune

a upevněnýreo tomtozlomu,k němužpřispělo tolik novýchživotních
zkušeností
volučníruizot;svědčii to, žePaulíkvšechnusvoupředchozíliterdrníNorbu hodnotil
a pozndníchteprtolikojako přípravuk tomu,co chtělpo všechnovýchzkušenostech
generační
rumón Černdlabuťi romdnz vězeníměve n(]psat,A pruivětenzamýšlený
obrazycestyk socialismua k revoluci.,,,0
ly být velbýmidějovýmispolečenslcými
Slova posledníhoPaulíkovavyznáníživotuGrande aventure svědčío tom, že
JaroslavJan Paulíkzůstaldo posledníchchvil demokatema milovníkemsvobody.

,oBěhounek,V : Torsoživotai díla'Nový život,l 955' s. l ó2
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l/zouhéÁo m(tul
v slorenilei titezattú,zc
Miže životopis zničiťnejakédielo? Nie, nedolaižeto, alebo ak predsa, potom iba
take, ktoréby doluizal zničiťaj samotný čas,Dejiny tohto storočiaruis učia,že časje
mnohokruitsilnejšínežkontinuita osobnosti'
Gustav Seibst
kutočnosť,
žepti zámere vybraťsi pre ,,návratk velk.ým..,sa tak stalo v prospech
zdÓvodnenie. V literárnohisto.
Jozefo Cígera Hronského, má svoje spoločenské
rických súvislostiachby to znamenalo, vrátiťsa v časea všestrannek autorské.
mu textu a najskir znova aktualizovaťjedinečnéestetické,filozofické a poetologické
súvislostiautorskej dielne. Tak by sa to najskór stalo vtedy, keby autor ajeho texty neprívyvolávďi a ich prostredníctvomby neboli podnecované- z tých najrozličnejších
čina podnetov _ nijaképochybnosti, ktorévšaknezasahujújeho umeleckétexty.LenŽe
Jozef Cíger Hronský (189G1960) - aj vdhka aktuálnym a aktívnymmimotextovým sú- sa do podložia slovenskej kultúry20. staročiavra.
vislostiam v poslednom desaťročí
cal a bol vrátený niekolkokát. Napokon v horizontálnom pohlhde na vzťahpolitiky
a kultúrynestalo sa nič nezvyčajnév modernej spoločenskejpraxi, a to znova však iba
vtďy, keby sa pozornosésústredilaiba na autora a na jeho vzťahk svojim textom'
Hronskéttoautorshi paradox v niírodnejkultúre spočívav tom, nazdávame sa, že ide
o tendenčné,
erozívnenávraty k osobnosti altora cez politikum, pretožeJ' C. řIronský
praktickéhoa inštitucionálnehoriazastáva|významnémiesto v organizačnejštruktúre
denia niírodnejkultúry v 30. a 40. rokoch na Slovensku, no a tento záujem o širšienárodne orientované kultúrne činnosti nestratil, hoci v inej podobe, v nových
podmienkach aj v nevyrovnanejintenzite ani v zahraniči(aždo roku 19ó0).
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jeho život,nebolčlovekpolitický,ale jeJ. C. Hronský,tvrdia tí,čorekapitulujú
príbeh
ho občiansky
sa dostalpráve do súkolesiapolitiky.Napokon- za všetkydo.
stupnéohlasy - takmer súzvučne
sa dotýkajúhodnoteniapozicie J' C. llronského
v kultúrnychdejinácha v ,,dejinách..
slovenskejpolitiky 30. a40, rokov,pretože:,,7o
bola ndrodnó a slovensluÍopozícia vočipražskejcentralisticko-mocenskej
filozafii
,.jednotného
jazyka,, (',.).
česl<oslovenského
nóroda a jednotnéhočeskoslovenského
A zaiste na Hronskom,ako predstavitebvimatičnejmyšlienky,
sa za krach ,,čechoslovakizmu,,pomstilaj EduardBeneš,ked'hov rímskorn
exilenechalstíhať
ako ,.vojnovéhozločinca,,.TritoBenešovapomstabola namierendproti každému
matičiarovi,
kebybol mohol'aj proti JozefoviŠkuttétymu,.'
. Z personálnejinvektívysa osobnátra.
gédiaJ. C. Hronskéhodostávaaj do systémového
vzťahu,a vtedy sa o nej premýšl'a
poznamenať,
takto..,,Na nwr7o rnusírn
prekdžala bol tfňotlv oku obnoHronsbý
že
vewýmčesl<oslovenslqm
čižepražsbýmúradompredovšetlcým,
a najnci ako cielhvedomýa nezlomnýuistancasamostatnosti
slovenského
ndroda,hoci sajeho obrazdlhé
rokypo vojnevykresťoval
inak, čižemtitúcoa propagandisticky,,z,
Do treticeeštezáver posledného
monografistuŽivotaa diela J. C' Hronskéhona toto zlomovémiesto
v občianskom
a umeleckomživoteautora:,,Vedelosa, žepobytv Talianskunieje pre
Hronskéhoa ďalšíchemigrantovdefinitívnou
stanicou,naopak,čorazviičšmi
sa stdval neisým. Úradnéčeskoslovenské
miestasa ustavične
usilovali o vydaniea ndvrat
vytypovanýchemigrantovpodůzmedzinórodnýchdohÓd, Tak sa medziprvými zaujímali o J, C. Hronského,
ktorémuBenešnevedelzabudnúť
úspešnú
misiu medziarne.
ricbými Slovdkmi roku ]935-1936, ani vzrast národnéhosebavedomiaa rozkvet
kultúrypod vedenímMatice slovenskej,,3.
Tedazámer vybraťsi J. C. Hronskéhoza ,,objekt..návratuk verkýmmá - na tejto konferencii- na počiatku
mimoliterárne
inšpirácie.
PríbehJ' C. Hronského
osobnej tragédie,ktorá sa začala,,politicky..napíňať
v povstaleckýchdňoch doma
a postupnepokračovala
roky v zahraničí,
má vinníkovviac.Naplnoo tom hovoriadostupné
archívne
dokumenty,
výpovedejeho
rovesníkov,
poznaniehistorikov,
písomné
a korešpondenčné
materiályJ. C. Hronského.
Aj pretosa nazdávame,žezjednodušo.
vaťHronskéhosmutnýosobnýpríbehiba na tenziumedzislovenskýma českýmv dobovej politickej praxi, by bolo lacnéa nezmyselné.Reč dostupnýchmateriálov
a dokumentovo životeJ. C. Hronskéhomá hodnovernosť
argumentu,ktorý vypovel Kružliak'I.: Hronskýs nami,in: Literrímytýždenník
1996,s. l.
'Švantner,
J.: Návrats pečaťou
životnejnevyhnutnosti,
in: Líterika1997,s. 5l.
. Maťovčík,
A': Jozef CígerHronský Martin 1995's. l29.
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dá v súladeso silou svojho faktu o tom, ako to bolo, kto za čímstojí,čižesmeruje do
mozaiky právd o jednom živote a údele. Nadblej sa s uznaním pripomínajú
Hronského výnimočnéorganizátorskéa riadiace schopnosti, spomína sa na kultúrnu
a l'udskúcharizmu J. C. Hronského'
Hronského umelecké dielo nemožnoproblematizovať,a hoci aj takézámery jestvovali, nemohli maéúspech,veď aj po rokoch zostáva literárnohistorická a recepčná
potrebasústrediť
sa netendenčnými
spósobmi na to, ako možno,,otvárať..
predovšetkýmjeho autorskúfilozofiu. Z prostredia literárnych historikov, ktorí na začiatkudesaťročia
predložili svoje ,,mapy..s bielymi miestami v slovenskej literatúreod 30'
rokov nášho storočiaa,vychádzajit interpretačnéimpulzy, podlb ktorých sa z J. C.
Hronského, pÓvodne autora slovenskej poprevratovej dediny, ktorej vdhčíZa poznanie: ,,Vyliečila mn dedina z ťažbých
nedorozumenía za to jej ostanem do smrti vdhčný. Či ma prijata za svojho? Nie..5, poukazuje na prítomnosťpoučeného,a preto aj
,,vrstevnatého,.autora európskej filozofickej a estetickej moderny (F. Nietzsche, S.
Freud, F' Weďel, R. J. Sorge, E. Barlach, M. Heidegger, S. Kierkegaard, M. de
Unamuno). No azda práve na tomto mieste treba upozorniť i na to, že sa dostáva _
práve medzi pripomenutýmiliterárnymi historikmi z náčrtu,,bielych
miest..- k slovu
aj nová krajnosť,zámer premeniťHronskéhona autoraduchovnejažspirituálnej lite.
ratúry.J. C. Hronský o sebe tvrdil, žeje optimista:,74,
prečoby som nebol? Nikdy som
nečakalvdžneveci z večerado rtina. Každd vdžna vec musí zriet, i dozrieť,,6.A rovnako nepateticky chápal tvorivú prácu: ,,len to umenieje odÓvodnenéa životaschopné, ktoré nachodí nové prejavy, len to, ktoré vyrastalo zo svojského ovzdušia, ku
ktorémumal umelec i vnútornýpomer,,1.Ináčnehlhdelani na svoje autorstvo:,,Skoro

by som tak povedal, že autor a to, čo vyštospod jeho pera, sú dve veci neraz veťmi
vzdialenéa dlho nemajúcelkom nič spoločného,,,a|e zmysel svojho textu videl azda
iba v tom, Že svoje literárne postavy: ,,snažilsa ich pochopiť,,8'A hoci sa stretal
s uznaním,predsa aj on goetheovskya priamo zaútoči|:
,,A to neviem naisto, čije
oprdvnenéjestvovanie takzvanej litenirnej kritiky, tomuto oficidlnemu receptu, ktoý
zriedka poučí,ako sa má upiecť,hoci obyčajnýchieb, ale radšejo tom poúča,ako sa
md chlieb jesť,,,.

{ Hvičš'J. _ Bátorová,
M. - Marčok, V. _ Petrík,V.:Bie|e miesta v slovenskej literatúre,Bratis|ava 1992
, Hronský.Cíger,
J.: Myslím nikomu... Prednáškaz roku l93ó, Matica slovenská,strojopis,s. 4.
o Maťovčík,
A.: c. d., s. l48.
? Hronský-Cíger,
J.: c. d., s. 7.
8 Thmtéž.s. l0.
o Tamtéžs. l.
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Claude Lévi.Strausskonštruujedotykovémiestomedzi hudboua mýtomtak, Že
hlbdájadr.oich štruktúry,|ebo:
,,dvana začiatkuúplnerozdielnepríbehy,naoko bez
akehokoťvek
vztijomného
vzťahu,sa postupnezačínajú
prestupovať
a zlievať,ažna
jednu
jedinú
konci vyndmjú
tému,,|o
' Ute Rassloffpripisujeslovu mýtus dva významy. Jedenpatrído kultúrnejprehistóriea hovoríspravidlao ..poslednýchveciach,,,
ten druhý',,ktoý v súčasnom
mysleníčastodominuje,sa vzéahuje
na profánnysvet
a opisujemýtusako ,,výsledokmýtizticie,prebiehajúcej
v
aj súčasnosti,
v zmyslefascinujúcejpremenyosÓb, vecí,udalostíalebo ideí,so zretelhoupovahousymbolu,,,,.
C. Lévi.Straussvšak v súvislostis mýtom hovoríaj o ,,hťadisku
podobnosti,,
jeho vnútorné
a o ,,hlbdiskususedstva,,,
ale aj o tom,žepre mýtussúurčujúce
význaÍny,leboho musímevnímaé
ako celok, keú'e,,zókladnývýznammýtunesprostredkúvasúvislýrad udalostí,ale ('..) trsyudalostí,aj keď sa tieto udalostivyslqtujú
v príbehuna rozličnýchmiestach,,|2.
Aktualizovanépresunymedzi formou a štruktúrou,dejinamiumeniaa vývinomžánruvyužijeme
na podobenstvo
nami naznačenéhomýtu,aký ,,vyvolá..osobnosť
v národnejkultúre.
J. C. Hronskýrád hovorieval:
hoci v skutočnosti
na mno,,Chcelsom byťmaliarom(...),stal somSa učiteťom,,|3,
ho rokov prijal post oficiálneho konštruktéra
a propagátoramatičného,
rozumej
prakticky,výchovnea osvetovomodelovaného,
pohl'aduna slovenskú
kultúruv 30.
rokoch.
Mohutnej kultúrnejpublicistikeJ. C. Hronskéhosa už venovalapozornosé,
a|e
v rukopise,ako keby nepovšimnuté,
zostali aj jeho hodnotiace,empírioupodložené,
ykusom podporenénázory na Modernúslovenskú
poznanímoverenéa čitatel'ským
poézia,na Kultúruv novom Slovensku,Prehlbd slovenskejliteratúrya pohl'adna
Dnešnéúlohyslovenskejkultúry.Chcel byťmaliarom,stal sa učitelbm,ale konal
a vyslovovalsa ako praktickýkultúrnypolitik; azdasi počínal
tak aj preto,lebo ako
rešpektovaný
literárnytvorcaveril na konkrétnuozvenusvojich slov v dobovejspoločenskej,
kultúrneja duchovnejpraxi.
Pripomeňmesi, ženevraživosť
vočiJ. C. Hronskémuv politickom priestorečeskoslovenskejspoločnostiv polovici 40' rokov bola podopretájehonázormina slo.
venskosé,
ale aj jeho praktickýmičinmi,ktorými ich premieňalna skutočnosé'
PozadietýmtonáladámvočiJ. C. Hronskému
vytvorilaSlovenskárepublika,nacionalizmus a kultúrnaideológia prvéhoštátuSlovákov.Takto by sa dal zjednodušene
'olévi.Strauss,C. : Mýtus a význam'Bratislava1993,prebal'
.' Rassloff,U.: Mýty o za|ožBní
národav českejliteratúre,
Slovenskáliteratúrat998, s. 349.
" kvi-Strauss,C.: c. d.,s. 47-48.
,. Hronský.Cíger,
J.l c. d', s. 3.
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vyvoriť náčrtexteriérudobových a neskoršíchpolitických nálad vočiJ. C. Hronskému
z Matice slovenskej,ale nie vočiJ. C. Hronskémuprozaikovi a dramatikovi'
Mytus, ako sa naznačilo,vytvára štruktúradvoch nezávislých dejoqých línií,ktorá
proshedníctomvolhe využitého,,hlasmerujedo novéhožánru.Tak by sa dalo načrtnúť,
diska podobnosti..,aj vznikanie kultúrnehomýtu o Hronskom, o ktorý sa pričinil svo.
jím bezhraničným (učitel'ským = výchovným, nabádajúcim) odovzdaním sa
intelektuála, tvorcu, senzibila do služiebkultúry ,,ktoni je tvdrou ruiroda..la.Pritom bo
nemožno obviniť zo zaslepenosti či fanatizmu, keď kriticky a so sklamaním hovorí
kultúrymarcovej Slovenskej republiky, Iebo hovorío kontextoch
o všethýchsúčastiach
i vtedy, kď vysloví tieto slová: ,,Boli sme nedtivno svedkami ako režimndsilia, rujmti
na kultúmompoli pred našimi očatnirozbíjala rozbil hranice štdtu,akl systémnepretňitého zavddzania sa, okrdšbvania vecí podl<opal celý šttita zdravý rozum kÍžestarostlivo sa vyhýbať týmto chybóm..ls. Napátie, ktoré vzniklo medzi očakávaniami
slobodnéhoslovenskéhoducha v praxi a reálnou politickou aj ekonomickou skutočnosťouv novom štáte,neoslabilijeho volanie po slobodnej tvorbe, slobodnom umelcovi, po podpore školstva,časopisov'po vydávaníkníh, a to všetkov priezore národného
jazyka, chvíl'uažextrémnehoodmietania všetkého,čoby nebolo vzhliadlo svetlo umu
a tvorivéhoducha sveta iba na Slovensku.u.ZanietenéhoJ. C. Hronskéhovšakneobišiel
príbeho zmúdrení,,sanchapanzu...J. C' Hronský, poučenýrealitou prvých rokov a krokov konkétnych záujmov politiky o národnúkultúru a výsledkov kultúrnejpolitiky
v 30. rokov, si zvolil strategiučakaniana to, čo prinesie budúcnosť.
Poznanie osobnej
bezmocnosti izat|áčania,ním v reálnych súvislostiach30. rokov rozhodne preceňovanej možnostislovenskej kultúry,do úzadiatlakmi nacioná|nejpolitiky a faktom vojny
v Európe, ktorá neobišlaani Slovensko, ho nútili zverejniéi presvedčenie,že národná
kultúrav národnom štátenemá nielen svoj programl7,ale zdÓvodňuje sama seba nadhlej iba hodnotami a osobnosťamiz poprevratovýchrokov v nrírodnejliteratúre.Aj preto J. C. Hrons\i ponúknesvoj program pre národnúkultúru,ktorý všaknezostal d'aleko
od zovšeobecňujúcichpohl'adov politika kultúry,pretože:,,NovéSlovensko musí mať
dosťviery, žekaždodenné,
nerazvari nevyhnutnéškneplE a rozpory dajúsa odbaviťinde a uikladné smemice kultúmeho života majú ostaťvečným,nepoškvrnenýmfondom
pre všetlqchSlovtikov a žriedlomenergiepre všetkybudúcevít)azsndndroda,,,8.
.nHronský-Cíger'
J.: Kultúrav novomSlovensku,Matica slovenská'strojopis's. 8.
15Tamtéž,
s. 3.
'uTaÍntéž'
s. 5' 7; s. '5.
'7Hronský.Cíger,
J.: Dnešné
úlohys|ov.(enskej)
kultúryMatica slovenská,strojopis,s. 9.
', Hronský.Cíger'J.: Ku|trirav novomS|ovensku,Matica slovenská,strojopis,s. l0'
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J. C. Hronský sa vo svojichnázorocha činochpre národnúkultúrua národnýdupodobnosti,,a ,,hhchovný život30' rokov vyrovnávalprostredníctvom
,,hťadiska
diska susedstva,,,vďakaktoýnr plati,žeživotsú,,trsyudalostí..so svojímosobným
paradoxom,odvodenímz prešmyčky
údelu:chcel byémaliarom,stal sa učitefom.
jeho rodu a reálny pohÍadna prakticpragmatizmus
preto,
lebo to chcel
Stalo sa tak
ký život.I napriektomu sa odovzdaldo služiebkultúrnycha duchovnýchvecí,,svojobrodenia,nímpovýšenouna
ho.. národa,keď sa stotožnils predstavounárodného
nezmysel osobného
bytia,veď: ,to, čosa vykonalov kultúre,to nikdy viac zahynúť
nemÓže
móže,to čosavywortlo v rodnomslovenskomslove,to sa nikdy viacpominúť
a udňí v pamiiti to rodnéslovo, udtžív pamiitiach túreči vted1,,kebysdm ten nórod
vyhynul,,,9.
A tento humanista,vyznávačsily slova, z rea|ityvytrhutejduchovnej
nuž
tentoJ' C. Hronský nie naivnývyznávačideíspredstoročia,zostáva
mocnosti,
nepoznaný.A keď už bola rečo mýte J. C. Hronskéhov slovenskejliteratúre,išlo
vlastneo možný,,mosť.medzijeho umeleckýmitextamia duchovnýmivýzvami vo.
praxi, tedarečbola o málo známom,,umiestnení
v his.
človelca
čimálo načúvajúcej
toriclam a civilizačnomsvete,nímsamýmvytvorenoma jemu patriacom',zo.

', Hronský-Cíger,
J.: Modemá slovenskápoézia,Matica slovenská,strojopis's. 2l.
'zoRassloff,U.: c. d., s. 349.
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sudným omylem se Jaroslavu Durychovi stalo jeho pevnépřesvědčení,Že po

lpřetití válečnýchvichřic Božíhohněvu se v roce 1945 českémulidu navrátí
netoliko vláda jeho věcí, ale i ztrácejici se víra v Boha. Neměl uŽ na takový
omyl žádnéhopráva: podobnénaděje ho zle vytrestaly jak po skončeníprvní světové
l
lu'
\./

války' tak i v letech 1938 a 1939' kdy se začalazvedat,,vichřicehněvu..druhésvěto.
vé války' Tuto vichřici už neby|o možno lidskými silami odvrátit: J' Durych se však
bláhově domníval, Že okáza|ým návratem českéholidu k Bohu by snad ještě bylo
možno zhoubnou vichřici Ztišit.Teologovénás učí,žeBožíhněv lze odvrátit i jednoduššímiprostředky, ale ono v|astně narodu o žádnéodvrácení Božího hněvu nešlo.
Vždyťpřece: není-IiBtlh,tak jabýpak jeho hněv!
Jaroslav Durych za obou válek neustával v tvorbě' Za nejbeznadějnějšíchokamžikůdruhésvětovéváIky se trilogie Služebníků
neužitečnýchpřetvářela v tetralogii
a celájejich gigantická architektura zača|anabývatkonečnýchtvarů.o Služebnících
neužitečnýchani o Boží duze zde nemohu hovořit kvůli časovým limitům.
Nerozumně jsem se domníval, že pohovořím o genezi celého poválečnéhodíla
Durychova, sestávajícíhonetoliko ze Služebníkůneužitečnýcha Boží duhy, nýbrž
i z románu Duše a hvězda, z dvoudílnékroniky o životě a době svatéZdislavy' z třidílnébeletrizované koniky Kouzelný l<očdra z podivuhodné studie o Rytmu české

prózy,
Durychovodíloje sice vydáváno,ale hodnotitseje každýbojí'je to přílištenký
led. Já jako syn se na něj vstupovatodvažuji.Jednakproto,žejsem laik a těžkomi
kdo můžepředhazovatnějakýten omyl v hodnoceníotcovadíla.A kdo ví,zda by to
vůbecbyl nějakýomyl. Kdo to můžerozhodnout!Já sám hodnotímnerad.K tomu
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jsou lidépovolanější.
Toho tenkéholedu se nebojímani proto,žejsemsvéhootcepo
32let a paměťmi dosudslouží.
tomtoslzavémúdolíprovázeltéméÍ
obdobným
PrvnídílrománuDušea hvězda oslovujeateistickouvětšinučtenářů
jako by je mohl oslovit esej některého
z kavkazskýchnárodů- napsaný
způsobem,
je jí nesrozumitelný,
nepochopitelný.
samozřejměv originále.Tedyji neoslovuje,
Na smrt nemocnýtovárníkůvsyn si přivede domůmladičkoudělnici jako milenku.
oba, on i Bětuška,dobře vědí,žena jejich lásku je už pozdéa pokud si ji budou
chtítz přírodyvynutit,přírodase jim krutě vymstía strhneje aŽ na dno beznaděje.
čtení,
leckdoby Durychovimohl vytknout,žetakovýtopesimismusby
Je to smutné
literátodpustit.Ale onoje to jinak: Tentoprvnídíl se jmesi užmohl šedesátiletý
neobyčejně
význačnou
nuje,,Starápani,,a tatopaní,Jindřichovamatka,jeskutečně
postavourománu.Je to milá, přísnápaní,kterousicejejírodičedali jako nemluvňátko pokřtít,ďe ona užpak do kostelaani nepáchla,třebažese jí v jejím Životě,
plnémpřepychu,po víře v Boha i stýskalo.Bětuščina
přítomnostv domě starépa.
ní nevadí,nestačí
se všakdivit'jak se takovémladéa zdravéděvčemůžezahazovat
den ze
s jejímmrzutýmsynem'kterýsvou nemocsnášís trpkouzlobou,narůstající
dne' Bětuškasi maminkysvéhomilencemnohonevšímá,
a|e záhy si uvědomuje,
jak je starápaníve svémneštěstí
Ne hned:
opuštěná
a jak ji zauja|ajejí zbožnost.
staroupanínejprveudivilaBětuščina
andělskátrpělivostsjejímsynem'pakjejíodhodláník těžkéoběti a nakoneci radost,s nížtuto oběťpřináší.Tak se stalo, že
Bětuškastarépanívrátilanejprvevíruv člověka,a pak i víruv Boha.Málem užby
se stalo,žeby se panítoviírníková
vrátilado lůnacírkve.Aby tentodíl neskončil
happyendem,necháJ. Durych staroupanízemřítna mrtvici,alejiž vnitřněsmířenous Bohem.
Tentoprvnídíl pod názvem,,Bětuška,,
otiskovalaza hlubokétotalityLidová demokraciena pokračování
za nepochopitelného
nezájmudohlédacích
orgánů.V lednu
1957všakredakceobdrželarozhořčený
dopisčtenářkypaníM. Krásovéz Rumunské
ulice na Vinohradech,která si trpcestěžova|a,
že,,jeto sldtanina,vždyť
to nemá hlavu ani patu a ry výrazyškoldcké,
toje do nebevolající.,,
A paníKnisovtipokračuje:
předložtenám něcostravilelnějšího
a to ne.
,,TakprosímVÍsjménemobcečtenářské,
jim
jako
pouťové
chtepro ty, l<ložnuilo četly,a líbíse
to
říkÍnlq',,
Duše a hvězda mohla vycházet dá|, kdyby podle slov tehdejšího
šéfredaktora
Lidové demokracieRostislavaPetery nepřišlotakovýchrozhořčených
dopisůvíce.
Snadje to i pravda'Je pozoruhodné'jak
bezvýhradná
vírav Bohajitřila užza komunistůjakžtakžKesťanskyorientované
čtenáře(ačto byly spíšečarodějné
baby)'
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'Durych

Dušea hvězdaje spanilá pro tentoprvnídíl a jistě i pro díldruhý' kde je líčenmarný zápas Jindřichův s tuberkulózou. Poněkud naivní třetí díl však znenadáni vyúsťu.
je v překvapivý objev ''rnužského protějšku.. Durychovy slavné Sedmikrásky.
I rrrladičkávdova Bětuška a jeji pokorný, ale mužný a rozhodný Jiřík z dílu čtvrtého
jsou podle dnešníchměřítekosoby naivní,směšnévykopávky, s nimiž možnomítjen
soucit. K jakékoJi nostalgij má všakJ. Dur1ch da]eko; Taco kniha byla psána po váÍce, na sentimentalitu nezbýva| čas.Realismus Bětuščinya Jiříkovy lásky nepotřebuje být živensexualitou ani erotickými sny. Svůj životsi Jiřík a Bětuškabudujítoliko
z prostévšednískutečnosti.Není to žádná procházka po růžovémsadu, ale krásy je
všudedost a dost. Stačíjense před ní zastavit avzitji s sebou'
Durychův světový názor je důsledněkřesťanskýa katolický. Běda však, pokusí.
me-li se do J. Durycha zainteresovat současnékatolické literární historiky a nakladatele.
''Kdyby ten Durych byl aspoň trošičku,pokoncilový,,.. posteskl si psychologu
Jiřímu Němcovi redaktor Vyšehradu P. Vrbenský' J. Durych ovšemani troškupokon.
cilový být nemůŽea nikdy být ani nemohl.Bůh mu totiždopřál témilosti, žest ho vzď
k sobě pár dnů před zahájením II. vatikánskéhokoncilu. Durych ovšem po celý svůj
životby ani za nic nepřijal onoho všeobjímajícího
,,ducha..II. Vaticana,který v pověr
ří poletuje snad už od konce války. Právě kvůli tomuto ,,duchu..neakceptovali současní katoličtíčiniteléDurychovu Paní Zdislavu. Dodnes nebyl vydán její první díl
a císaři,,, ktery pojednává o době a o předcích svatéZdislavy. Katolická na.
,,Papežové
kladatelstvísi Durychův rukopis přehazovala z ruky do ruky jako horký brambor, dokud ho, teprveletos, nepřijalojiné nakladatelství.
To ovšems katolictvímnemá zhola
nic společného.Druhý di|, ,Světlo ve tmlich.. byl prvním titulem, který Nakladatelství
katolické charity, po listopadu 1989 přejmenovanéna ,,Zvon.,, vyřadilo roku l990 ze
svéhoedičníhoplánu. Teprve na administrativnízákok bývaléhoprvního místopředsedy lidovéstrany Bohumila Svobody byla kniha vydána ve Vyšehradě.
Nakladatelstvi Zvon zřejmě shledalo za věroučněpochybené,jestliže básník
Durych takto nepatřičnězakončuježivotopissvatéZdislavyl:
,,. ' ,Lze ji přece chvdlit a velebit za tolik krdsných a blaženýchvěcí! Hle:
Za j ejí blahoslavenství čistéhosrdce.
Za to, že se narodila v našívlasti. Že svými kroky posvětila zemi, kteró ukrývó
prach našich předků, kterci nds živí,po kteréchodíme a kterti jednou skryje i prach
náš; že vdechoyala vzduch, kteý vdechujínašestromy a květiny a který vdechujeme
lDurych,J,: SvětloV tmách,Prahal99l' s'2|3-2|4,
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i my; žemluvila našťřečía posvětila ji nou modlitboua kiskou; žejejí očipohlížely
na obrysy našichhor a svokivaly tímpožehruinína tuto zemi; žehleděla na oblohu
nad našívlastía otvírala tak nad ní nebe'
h její kisku k Bohu'
k její ltisku k manželuPoZenukémua k vlastnímdětem'
h její kisku k bližníma za její skutkytělesnéhoi duchovníhomilosrdensní.
h jejíneohroženostv
nebezpečí,
zajejístdlost,za jejípokoru,skrytostatrpělivost.
7a její ltisku ke stavu duchovnímua za založeníchrómů.
h uzdravenínemocných,malomocných,chrotnýcha slepých,
Za vzkříšení
mrtvých'
Za veliktiznamení,kteni učinila.
h to, žeje duchovnímatkoua léknřl<nu
kněží.
ji
ji
ještěmladou.
Za to,, že Bůhrniloval tak, že povolal do sldvy věčné
k její ušIechtilost
a spanilostneviditelnoui viditelnou.
7n to, žeje nejkrósnějšírůží
a sldvou stavu manželského.
h její krdsnéjméno,
7n to, žeji můžeme
milovata radovatse z nía těšitse ta shledanouv nebi.
A za to, ie je naše,,,
Tentozávěrečný
Durychůvchvalozpěvjsemuvedldoslova.Takovéto
hymnyuměli skládattoliko středověcíbásníci.o hloubcejejichuměníi se nám dnesužmůžejenom snít.
,,Světlove tmóch,,vyšlo více nežpo čtvrtistoletípo smrti jeho autoranejprve
v fumě, pak v Praze' Knihy si všakpovšimlajen hrstkazasvěcenýchčtenářů
a užza
několik málo let, v roce Zdislavinasvatořečení,
se kniha válela ve skladua byla propod
hluboko
dávána
předstacenou.Jinde všaknebylak dostání.Žadngz církevních
vitelůna to neupozornil'
Právě tak nikdo z prelátůse ani slůvkemnezmínilo nesrovnatelněvýznačnějšímDurychovědíle,o ,,Služebnících
neužitečných..,
na něžmi už nezbýváčas'
J. Durych v příšerné
padesátýchlet, a to s nevyvrati.
atmosféře
,,Služebníky..psal
telnoujistotou,Žesejejich vydanínedočká,
nebožei dostmožnábuderukopiszničen.Třebažemůjotec nikdy nepřestávaldoufatv Boha, zde se žádnounadějítěšit
nemohl.Málo co horšího
můžespisovatelepotkat,nežlipsátdo šuplíku.
Dnes máme možnostvydávatknihy jako samizdaty.V padesátýchletechse za to posílalodo
Leopoldova;teprve v mnohempozdějšíchletechse samizdatystaly relativnělacinou módou.
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Je fakt, že 'velekněžskou.nedůvěrusi J. Durych vysloužil svou uštěpačností
Totose laikůmní.
a soustavnýmironizovánímkaždéjenponěkud,,důstojnější..hlavy.
vylepšenícírkevníchstruktuť.se na arci&/y netrpěloa přes všechna,,revoluční
pastýřskésolidaritě ničehonic nezměnilo. Laická kritika prelátskych mravůje
nepřípustná
za většíhříchnežúkladnávraŽda.
i dnesaje považována
V poválečném
Durychovědílehrajevýznamnouroli beletrizovanárodovákronika
,,Kouzelnýkočár..,kteroumůjotecstačildokončitněkoliktýdnůpřed smrtí.Zatímco
prvnídíl kroniky je zaměřenna dějiny Durychovarodu,kam náIežii slavistaVáclav
FortunátDurych,druhýdíl pojednáváo předcíchDurychovymaminkyBoŽeny,rozepocházeli malířIgnácRaaba skladatelJan Křtitel
néŽabkové'Ztohotopříbuzenstva
Vaňhal'fietí díl se zcela neočekávaně
zabývápřďky autorovymanželky,mémaminky,7Áe to byli samíprostíhavíři'jejichžjedinou slávou byla chudoba.Mohlo by se
zďitt,žetentodíl byl do Durychovykroniky vsazenponěkudneorganicky.
Mohu k tomupodatkrátkésvědectví:Klátce před svou smrtí,v prvnípoloviněpa.
desátýchlet, si maminkamémuotci posteskla:,,Chcešpsdtjen o svýchpředcích,kteří byli slavní,ale o chudýchhavíříchz méhoroduse ti psót nechce...Neměla takzce|a
pravdu:těch slavnýchjmen bys mezi Durychovýmipředkypohledal.Ale matčinavý.
čitkastačilak tomu, aby aŽ za dlouho po její smrti byla napsána,,Pasovskicesta.,,
třetídíl kroniky,nejpůvabnější
a nejčtivější
částceléhodíla.
pnózy..přemýšleljiž v počátcích
o ,,Rytmu české
svéliterárníčinnostia napsal
o něm několik dosud nevydanýchesejů.Při studiuzákonitostírytmu české
prózy se
J. Durych ve dvacátýchletechobrátil o pomoc na RomanaJakobsona,kteréhotaké
rytmus česképrózy zauja| a upřímně se pokoušelo jeho studium. Ředitel
Slovanského
ústavuAntonínMěštanuvádi,žeR. Jakobsonna sklonku svéhoživota
si tutoDurychovuprosbuo pomocpřipomíná:žeprý si s nípo ce|ýŽivotnevědělrady ažeji stálecítíjakonezplacený
dluh.
JaroslavDurych nikdy, ani za nejtvrdšího
stalinismu,nepřestalbýt milován českými básníkya literárnímikitiky' kteří publikovatsměli toliko z milosti českých
aby napsalněco' co s jeho ,nepatřičQuislingů.J. Durycha přátelskypřesvědčovali,
ným. světovýmnázoremnesouvisí'Že pak oni se takovou,,nezávadnou..
věc pokusí
promáčknout'
aby mohlavyjít.NenávistV. Kopeckého,
J' Hendrycha,I. Skály a K.
Fojtíkavšakpřesahovalajejich dobrouvůlia snahu:,,Kouzelnýkočár..ani ,,Rytmus
prózy..vyjítnesměly.Tatodílase mi nepodařilovydatani po otcověsmrtiv ličeské
berálnějších
šedesátých
letech;o tom mohupodat svědectvíi s výčtemkonkrétních
jmen.Těmtolidemužnešloo ideologii,jen se báli, aby si sami neublížili.
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prózy.. vycházíz Erbenovýchpohádek,kterémůjotec
Durychův,,Rytmusčeské
považovalza vrchol a skvostčeské
řeči.K. J. Erben se bezděčněstal učitelemstavby
její
prózy,
přirozený
české
objevil
rytmus,kte{ýnám závidiřada národůzejménapro.
to, žejejich přísnápravidlaslovosledujsou na překážkupřirozenéhorytmu,Rytmus
prózy tak vytváříkaŽdýopravdovýumělecslova a nic se mu nestavído cesty.
české
Přesto tentorytmusje podrobenurčitýmziíkonitostem,
kterélze vyjádřit i vzorci|
Toto užje skutečný
Durychůvobjeu kterýjsme dosudv jeho díle samineobjevili.
przněnnášjazyk'bychom
Právě v současné
době,kdyje tak hanebnýmzpůsobem
si tohotoDurychovadílaměli vícevšímat.
Rétorikaje užpovažována
za vyhynulého
hanebná
hlasatelů
nám
intenzivněji
otraživočicha:
dikce speakrů,
a moderátorů stále
vuje poslechmluvenéhoslova. o nic lepšíneníani mluva předníchěeskýchscén!
Snadještěnenípozdě!
J. Durychje považovánza klasika.Stalo se všaknašímdobým českýmzvykem
je oceňovat
odvažovat
dílokaždého
klasika na lékárnickýchvážkácha mnohemspíše
nedůvěrou
nežláskou.J. Durychanavíctuzemnoholidí nemá rádo,ženejvýšochot.
ně nastavujeKivé zrcadlo. Nabyl v tom zručnostiuž v zákopechhaličskéfronty
a zkušenosti,kterénastřádalve vojenskéslužběprvnírepubliky a zejménapak za
Hitlera a Stalina,tuto zručnostzměnily v umění.Těžkozjistit, kde se naučilsvéironii a sarkasmu.To nemá po svých předcích.Ironie a sarkasmusjsou neodpustitelné
nectnostiliterátů.Jestližemy Češiu svých spisovatelů
něco skutečně
z hloubi duše
je
jejich
nenávidíme, to
humor,kterýse obtížněji
chápajícím
čtenářům
velmi častoje.
víjako nesrozumitelný.
Mnohem spíšea ochotnějisnášíme
i nejtěžší
urážky,kterými
jen kdyžjimdobřerozumíme.
přátelé,
nás častují
našizahraniční
Poctivoua upřímnouradujak se vymotatze zapeklitésituacepřestomnohemspí.
šehledejmeu vlastníhoústnatého
a třebasi jízlivéhospisovatelenežv cizině, která
- závidí.
nám - nejčastěji
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Ro/"*il,a",áI

fua,il,í {o yzoeýe
9,o,o,Bloí"ét,ó
1. Lyrický proud v Blatnéhopoezii
,..poezie bude řečíz dušepro duši a bude zahrnoyat všecko:vůně,zvub, barvy..'
Arthur Rimbaud
o je přece Rimbaud * říkali nad patnáctiletýmIvanem Blatným jeho přátelé.
Tento emocionálnía mimořádně senzitivnímladý muŽje zauja|užsvými prvními texty, v nichž prokázal dar slova a schopnostpohledu h|uboko ponořeného do skrytéhosvěta. Podhoubímjeho zralé tvorby se stala předevšímpoezie
Jaroslava Seiferta, kteréhovelmi obdivoval, dále Vítězslava Nezvala, Josefa Kainara,
ale takéLangstona Hughese,Carla Sandburga,T. S' Eliota' V 30. letech podnikal sur.
realistická dobrodružstvíopojen Spojitými nádobamiAndré Bretona a Veřejnou ruží
Paula Eluarda. Lyrik Z generacenarozenékolem roku 1920 vyda| svou první sbírku
Paní Jitřenka v roce |940 a věnovalji svévelkélásce - herečceMiladě Matysové.
Jeho druhá sbírka Melancholické procházky vydaná v roce 194l vyhrává v celostátníbásnickésoutěŽi.ZÁá se, Že nic nestojív cestějeho plnémubásnickémuživotu, zvláštěpo nešťastných
událostechjeho l1 let, kdy mu brzy po sobě umírajíoba
rodičea musí se o něj postaratjeho babička.Y záÍi 194l pobývá poprvév nervovém
Sanatoriuna Dobříši.
Lyricko-reflexivní monology obou úvodníchsbírek připomínají Mallarmého
Fauna, který je trápen tíživounejistotou, zda to, co proŽivá, je skutečnostínebo jen
výplodemjeho smyslů.I. Blatný svými texty zprostředkováváimpresionistické..odrazy,, světa, zejménakrajiny' města (původninázey Melancholických procházek je
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Brněnskéelegie) a Ženy- nositelkyerotickéhonáboje' Klade důrazna ,,imaginaci
slov..,na efekty vyvolanéjejichvzájemnýmidotyky,zprostředkovávásvětskrze barzvláštnílyrickévlnění,kteréužjeho
vy, zvuky a dojrny'Můžemevypozorovatjakési
tvorbupřes všechnyvývojovézvratyneopustí.'
Zlatá vypouklá vlna narážíměkce na okno pokoje,
mým lůžkemstoupásladkostjak mizamezi
pelestmi,
šálekčaje,cinknutílžičky'vašeruka,

extrémnost
vitou tvaru,
jsoumimoj

sbírceTentl
lyrika bY se
poetikyŽtly
biózou a sy

Zkusím
Takjak

Ménás
Píšidnr
Píšidn
Jsemsi
Je slyš
Je slyš
V ktert
Můjpř
Atyjs

vašezcela malé,mělkéstudánky,
po těle,
roztroušené
jen co by se napil zlatemochmýřenýptak.Psát básněznamená
všimnoutsi, jak zníkroky v parkupo dešti
na cestáchposypanýchpískem,
všimnoutsi vody v důlcíchstarýchříms,
listu a zrcadlenípěnkav.
(Probuzení,
PaníJitřenka)
skze barvyazvuZ-atimcov prvníchdvousbírkáchje smyslovostzprostředkována
(1945)
pronikásmysloadjektiva),v dalšísbírceTentovečer
ky (uplatňují
se zejrnéna
vost skrze děje (uplatňujíse zejménaslovesa).Twzení, že kaŽdémístobásníkova
je hoden
je hodnobásně,je teď nahrazenoslovy: ,,Řtfuimžekaždýolcarnžik
spočinutí
bósně!,,(Pokoj,Tentovečer).Názory a civilistnědeziluzivnípoetikaSkupiny 42, obdiv k myšlenkámJindřicha Chalupeckéhovytvořily v Blatnéhopoetice nový subjehožprostoremsestáváměstoa cílemje obratk věcem,ježvytvářejísoudobou
systém,
Depoetizaceskutďnosti a jejínová mytjzaceradikalizovalaBlatnéhopoeskutečnost.
podoby,,osamělých
a zhuštěné
tiku do stručné,
úsečné
slov,holýchvýčttiizolovaných
dějůa strohých
věcí,útňkůhovorůzejménavbrněnskéhanýrce, kusýchelementdmích
glos bezsnahydosdhnoutalespoňjakéhosiruÍladovéha
vyznění...,
I. Blatnýsi je vědom
' Ukázky z Blatnéhodí|acitoványz: Blatný I': PomocnáškolaBixley' Kanada1987;staÍábyd|iště'Bmo'
1997;Veršel933-1953'Bmo' 1995;Textya dokumentyl930-1948'Bmo' l999.
2Pešat,Z.: LiteraturaSkupiny42' in: Skupina42' Praha 1998's' 160.
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Intenz
měňujev
dí v jejich
kontrastv

Blatného
(1.cenuz
29.3
ještě
té
a
vešker.ý
Chalupe

,,Jso
bral tuft
3TamtéŽs

za kterouje kritizován,a snažíse to kompenzovatvětšíaktiextrémnosti
svých veršů,
vitoutvaru'důrazem
na melodičnost
zvláštězávěrečných
a symetrizací
variací,kteréuž
jsou mimojinéreakcína válku a dobutěsněpoválečnou
(Květen1945,Tentovečer).
Ve
jeho
sbírceTento večerjako by básníkpoprvénaplnozkusil hranicesvých možností,
lyrika by se v tomtoobdobídala nazvat,,lyrikoudepoetizace...
Subsystémy
Blatného
poetikyŽi|yna chvílisvým vlastnímživotem,
aby sepřesvědčilyo tom,žejediněsymbiózou a syntézou
mohoudosáhnoutsvéplnosti.
Zkusímto, zattát svojezoufalství,
Takjako v černošských
básních,jenněkolikatóny,
Mé nástroje!
Píšidnesv jiném,cizímpokoji,
Píšidnesv jiném'cizímpokoji,
Jsem siím.
Je slyšetprostýsmutnýpopěvek,
Je slyšetprostýsmutnýpopěvek,
jsoujistě slova:Miluji Tě.
V kterém
Můjpřítelodjel,nechalmě v svémbytě.

: " "t

ru''
(Báseňv cizim bytě,Tentovečer)

IntenzivníprožitekokamŽikuse ve sbírceHledání přítomnéhočasu(1947)pro'
měňujev naléhavé
vědomídějinného
časupojaté,,jakochodživotabezejmenných
li.
jejich
dí v
prožívání
Z|yrickéItotoku vystupujedo popředí
,drobnýchgestživota,,,1
kontrastvšednostia tajemna,aby nabyl svéhovrcholu v závěrečné
skladběTerrestris.
Blatnéhočtvrtrá
sbírkaje opětúspěšn
á, ziskává 3. cenu v I. květnovéliterárníSoutěži
(1. cenuziskávajiPulsy o' Mikuláška).
29.3.1948odlétálvan Blatnýs JiřímKoliířemaArnoštemVaněčkem
do Londýna
již
aještětéhož
večera
v BBC oznamuje,Žese do Československa
nevrátí.
Je zbaven
_ J. Kolrář,V. Nezval, J.
veškerýchobčanských
práv a majetku,přáteléjemu nejbližší
ChalupeckýK. Bednář'K. Nový ho veřejněodsuzují.
,,Jsoudnes na světějenom dvěfronty: kapitalismusa socialismus.Zy sls ted,vybral tufrontu druhou.MysIíš,Ivane,opravdu,žeto je fronta poezie,člověka,lidské
. Tamtéž'
s. 160
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budoucnosti?ZačaIjsi sloužit''.tamtětn.Budou na tobě chtítvšelicos'Bude to možliteratury'
ruÍvíc než sis myskl. ale to užbude věc Tvó a jejich, nikoli věc české
Sbohem,Ivane.,,(JindřichChalupecký,Mladá fronta)

jmenovan

znovuobje
tedy návra

Kýchne-ligenij,městořve: Kd propast!
hkoktd-li se: slyšteproroka:
A padne-li rnupanído oka,
tfi životopiscise majína čempoptÍst,

Zlatistj
do tePl
truhlář
červen

Pak ml,adýgenij sbalí do kufrátek
cukroví,voňavlq, svékrémypro ruce,
a sbohemČsn,ty stard onuce,
chci mřížes erbovím,ne poezii vruÍtek'
podepsánKain (JosefKainar,Brněns!ý rozhlásek)

Rozžn
Když|
pomo(

je třebazmínit,žeJ. Kainar i s matkouse krátce po válce nastěPro zajímavost
hovali k I. Blatnémua vedli společnoudomácnostaždo Kainarovasňatkuv roce
L947.I' Blatný byl velikým obdivovatelemdrsnéhudby veršůKainarovy prvotiny
Příběhya menšíbásně,bohuželjejichvztahskončilrozkolem.
Exil v Anglii nesplnila ani nemohlsplnitBlatného
ďek{vání.Nepraktickyza|ožený
člověk,navícneovládající
angličtinu,se mohl jen těžkovčlenitdo novéspolďnosti.
I přes snahupřátel a občasnou
spo|uprácis BBC a SvobodnouEvropousejeho Život
v návďu běžnýchstarostíhroutí,psychickárovnováhase pod silnými psychickýmitlaky
zlomila. I. Blatný byl hospitalizovánv několikasanatoriíchs diagnózouparanoidníschizofrenie.Postupněpřestávázcela psát a Českoslovenshý
rozhlas nepochopitelněozna.
jen nepatnéstopyv roce l9ó3 v antologiičeské
muje,ževAnglii zemřel'U násnajdeme
poeňe20.století,ve kterému vyšlajednabáseň,a v roce 1968v brněnském
Doměumě.
nípořádá Karel Fuksajemu věnovanýliterárnípořad ,'VůněBmď., v Mladéfrontěvycháá druhévydaníMelancholiclcýchprocházek.Možnáje zajimavépřipomenout,že
(BixleyWard-WanenHouse)
v rrce |977je I. Blatnýpřemístěn
do St,Clement.Hospital
v Ipswichi, kde sejeho ošetřovatelkou
a selqretiářkou
stává Miss FrancesMeachamová.
_
To má pro I. Blatného básníkaneobyčejný
význam,neboéjeho
textyužnejsouházeny
do koše,nýbržuchováványazasi|ánymanfulůmŠkvoreckým
do Toronta.
V Sixty.Eight Publishersvycházi po 32 letechsbírkaStará byd|ištěsignalizující
básníkovoZnovuzrození
a podněcující
I. Blatnéhok dalšímupsaní.I v tétoposledně
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Rukol
datelství
1987(ej
Poslední
sanatori
nabýván
císe v te
jazykový
vnitřnílo
Lyric
spojujev
ténámět
přesvěd

Ó no
jde n
nádr
Vté
je po
ame

jeho
jmenovanésbírceneopouštíBlatnéhopoetiku jeho lyrismus a stává se součástí
znovuobjevovánípoezie,jejího tvaru,rytmiky a metriky,obraznostii melodiky. Je to
tedy návrat k sobě samému'což se rovná návratuk poezii.
Z|atistý prach se snášído chodeb,
do teplých chodeb blízkénemocnice,
truhlaři kalendáře zatloukají, svíce,
červenjak zlatý hřeb.
Rozžněmev květy zaplavenékapli bílésvíce!
Když hoří tišedílojejich těl'
pomodleme se za spásu včel.
(Červen,Stará bydliště)
Rukopis poslední sbírky Pomocná škola Bixley pocházi z roku |979 a v nakladatelstvíSixty-Eight Publishers opět edičnípéčíAntonína Brouska vychází v roce
1987 (ejí ineditní verze vyšla v Praze v edici Kde dontov můj již v roce 1982).
Poslednítexty vypovídajío tragédiičlověkaubíjenéhokaždodenností
a stereotypem
sanatorijníhoživota,o řetězci denníchdrarnata vzpomínekvjakési sinusoidě stálóho
nabývánía rozpadáníjehoindividuálnípaměti' Asociačnířetězovéreakce (projevují.
cí se v textu mj. nelogickým větným členěním,rozkolísanouinterpunkcí'přepínáním
jazykových kódů) jsou iniciovány aktuálně prožívanouskutečností,ač mají svou
vnitřnílogiku, přestojsou pro čtenářeněkdy velmi nesnadnodešifrovatelné.
Lyrické vlnění sčítající
neustále vnitřní Stavy a hlasy, tato jednotícílinie, která
spojuje všechnyBlatnéhosbírkyrůznýmipřesahy,leitmotivy,predilekcemi pro určiténáměty,je přítomnapod nánosy asociačníchprocesůi v posledníchtextech a nás
přesvědčujeo tom, žebásníkkontinuitu svépoezie nikdy neztratil.
Ó nohy nohy žendalekéz oněgina
jde města odmyká park s parkem spíná
nádražíschodištěa ploty tesknice.
V téchvíli víšco je ,,býtraněn sudbou ženy..;
je podzim na stole je košíkojíněný
a mezi ringlemi je plno měsíce..'
(Provincie Morava, Pomocná školaBixley)
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i!s

pasvouvlastní,osobně-privdtní
a znovuzpřítomňuje
,,Blatnýtírn,žerel<onstruuje
l<olekměť,rekonstruujesoučasněi neměněpoškozenou
a zmrzačenou
,,nadosobní,,,
profulaktickiselekce,ba
tivnípaměťčeské
kulturya společnosti,
kterésepothčovdní,
paměti staly _ zejménav posledníchdesetiletích_ ne již
i nihilistickévygumovdní
pouhousebeaÍchovnou
kamuJkiži,nýbržrovnoudruhoupřirozeností.,,a
V 2. polovině 80. letechje již I. Blatný hodněnemocenauzavirá se do svéhosvě20.
ta. 5. srpna1990umíráv nemocniciv Colchesterujedenz nejnadanějších
básníků
stoletía v roce 1991jsoujeho ostatkypřevezenydo Brna.

V mottu
hloubkamc
v sobě,sm'
FrancesMe
ztracenoun
Vzpomí
mentovaný
v textechz'

2. Znovuobydlování,,starýchbydlišť.o
(interpretačníprůniky do sbírky Staró bydliště)

Bzukot
pošlim
pošlim
na nízk

Stejně je tomu s našíminulostí. Snažit se ji přivolat je manrui ndmaha, všechno usi.
lovdní našeho rozumu je zbytečné.Je skryn rnimo jeho moc a dosah v nějakém hmotnémpředmětu (v emoci, kterou v n(^ tento hmotný předmět vyvoki), o němžnemame
tušení.ZÍIežína ruihodě, jestli se s tímpředmětem, ještě nežzemřeme, setkóme.

Vydecl
do vaš
vracím

Marcel Proust (H|edání ztracenéhočasu)

nahavrátit se do minulosti,vnořit se do očišťujícího
proudumíst,jmen, událostía dějů'snahaskze minulostnaléztsmysl bytí'stejnějako snahazbavitse
pro poezii lvana
tétomučícíminulosti a na|éztklid' to všeje příznačné
Blatnéhonapsanouv exilu v Anglii a znovuobjevenou
ažv roce t979 vydánímsbír.
ky Stará bydlištěv Sixty Eight PublisherszásluhouAntonínaBrouska.Průnikydo
poezie IvanaBlatného- podivuhodného
básníkas pohnutýmlidským údělem,Keh.
kébytostineschopné
unéstživotníúděl,trpkostztrátažLjícineustáleve strachua úz-jsou pruniky
kosti z budoucnosti,aťjižbezprostředněprožívané
neboperspektivní
do rudimentárníchvrstevjeho paměti,ze kterýchjsou médiemjazyka vyplavovány
a rekonstruovanyvzpomínkyna minulost.Stejnětak jsou to průnikydo životapaci.
enta sanatoria,jeho každodenního
a ubíjejícího
stereotypu,o němžse dozvídifune
jeho poezie.Přitomje zřejmé,Že,,identitaIvanaBlatného(jepouzeprostřednictvím
ho ,jd,)je zcela přechýlenado psaní,,,5
nBrousek,A.: Básníknevykuchané
paměti'in: PomocnáškolaBixley, Kanada l987.
'Tnívníček,
J.: Pod sankcípaměti,in: Poezieposlednímožnosti,Praha1996,s. l74.
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Básní
hlubokov
sta
hlížení

opodá
se rán<
Mezi \

dvakrá

Přítom
dávnýchp

iiterárním

V mottu sbírky Stará bydliště ,,Nesmírnéštěstípstíti knihy,, se zračiexistenciální
hloubka možnostinaléztpro člověka,jenž se dávno ztratil ve světě, v sanatoriu,sám
v sobě, smysl dalšíhobytí. Díky vnějšímokolnostem, zejménadíky pomoci Miss

Frances Meachemové,bylo básníkoviumožněnonaléztZtracenoukontinuitu tvorbv.
Ztracenoumožnostsebeuskutečňování
v tomto světě.
Vzpomínkami I. Blatný mapuje prostor a časdávno ztracený v minulostia sedimentovaný do hlubo{ých vrstev podvědomí.Na tétoprůmětněprostorua času
se
v textechzabydlujípostavy přáte| a z,námýchz uměleckéhosvěta i rodiny;

Bzukote nádražía telegrafníchdrátů,
pošli mi ještětam, kde Halas kouříval,
pošli mi pozdravy k Březinům do Kunštátu,
nanizký Anaberk,jen o kousíčekdál.
Vydech jsem modrý kouř a modrý kouř se nese
do vašichPisárek. myslím si, žejsem v lese,
vracímse zpátky zas brněnskoutramvaií.
(Cigareta)
Básník Se Znovu a Znovu noří do vzpomínek a odkývá topos míst,která
se mu
hluboko vryla do paměti. Někdy to jsou jen maléfotografienáhodněspatřenépři
pro.
hlíženístaréhoalba:
opodál sÚomů Slovanskéhoostrova
se ráno tak dobře otvírajídveře oficíny
Mezi Vámi a řekou je tichéprostranství
dvakrát se stalo že zapomné|iklíče...
(Thjemstvíholičskéhokrámu)
Přítomnostjako by pro něj už nic neznamenala,jeho bytíje svázáno
nejen s kruhem
dávných přátel (J. orten, K. Bochořák, V. Bařina, J. Seifert, V. Nezval),
ale 1e opředeno
iiteriírnímitvůrci a směry, jež na něj působili (Marcel Proust, Manifest
poetismu,
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Skupina 42) a spoluvytvářeliatmosÍéru
|iteňmiho životav Českosloyensku
40. let. Ne
je
jďen
náhodou
oddíl sbírky nazvánJména.S každýmjménemje totižspjatrávzpo.
mínkana dobu útlého
rrrládí,pojíse s nímkonkrétní
události,suneďistická dobrodružstvíi silná přátelství'V jinéroviněmujménadávajízáminkuk jazykovéhře,nadlehčuje
tímsvévzpomínání
(,to straruÍchRill<ca Rainerjak dva sttomtqa uprustředv proudech
vzduchuMaia" _ Nápoje)'Minulostje pro I. Blatného
_ ,,Tamztistat,ztjstattam,
,,tam..
poblížeřelq Svratlq,'.,a nemusetse narcdit...(Fotbal).o co jďnodušší
bylo pro basní
ka děstvíplnécesta dobrodružství,
jako hra smyslů,o to těžší
dospívání
je dospělostpřílištěžkáa nezvládnutelná
uvrženost,
skutďnost,kterázlomíjeho psýchua uzavřeho
do izolacesanatorijního
svěia.slast a štěstí
v lůněmatlcy,touha,,f,emuset
se narodit,,korespondují
se vzpomínkamina domov.Najítono ',tam..a ,,t.ehdy..
ovšemnenímožné
(,,Tehdyještěžil Marcel Proust/a dadaistéměli sjezdy,,_ Newat),
PřestoI. Blatnýnemůže
Zapomenouta anďoricdýmopakovánímtohotoprostého
tvrzsni ,,nemohuzapomenout,,
znásobujeswj pocitnesnesitelnosti
bytí,drásásvésrdcedo
kořenů(Muzika).Minulostho mnohdyděsía vyvolávápocityvyjadřované
v textunesrozumitelnýmispojeními
slov,kupenímslov a větbez smyslu,bez oddělení
interpunkcí'
Nadrealistické
vize spojujíproudypamětizriznýc|tčasových
úseků
života.Stiílese zry.
chlujícíproudse snaží
vyclulit myšlenkya zbavitse tak tíhyvnitřníhonapětí:

Z'ďáse že
Neustále
Paměťry

Kde bycl
Snad ve
přímo u

Tento te
prostředí,v

uměle vytvr

ka zpusob 1
bozující.
Pobyt v

Iovnunebo
kový svět'

,,v matčin

Na Haštelském
náměstíse stmívá
zavíráse na klíčněkolika lomozy

KéŽby

Jelen se zastrkujezpět
občanéklopýtajíumírajína mor

v šeles

kéžbyc
šťastnl

Když někdo zakopnev noci o svítilnu
vynořujese les
diamantovákšticesvěžího|esaukrytéhov svítilně.

uas prl
časprázdn
zentovaný
x

(Kout)
Tentokřehký svět vzpomínekje konfrotováns prostorema časembezprostředně
jako izo|aci:
žitým,kterýpociťuje

Všeje zaskleno
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Ó dobc
Jak Ril
*"
:::

Zďá se že tento skleník je Anglie
Neusíáleje vidět kolikje ve vzduchu vody
Paměťryb je nikdy neopustila
Kde bychom mohli bydlet v Československu?
Snad ve Vrchlabí
přímo u řeky.
(Hodiny vodní)
Tento text je navíc specifickým odměřováním času:zatímco skleník představuje
prostředí,v němžje koloběh vody uskutečňovánve velice omezeném,izolovaném,
uměle vytvořeném,nepřirozenémprostoru, spíševertikálně a staticky, představuje řeka způsobpohybu značnědynamický, horizontálnía svou přirozenostívelice osvobozující.
Pobyt v exilu nenaplnil Blatnéhoočekávání,je to sice země, kde ,,mámeještě královnu nebo krdle... V tétozemi mdmeještěpofuidlq,,,(Monarchie),čilijakýsi pohádkový svět, ďe přesto nebo právě pro toto falešnépozlátko by dal přednost štěstí
,,v matčinělůně,,:
Kéžby to nebylo ještěposledníléto
kéŽbychom zůstalinavždy
šťastniv matčinělůně
v šelestusemeniířskýchceníků.
(Na verandě)
Čas přítomnostia s ním spojená činnost(díváníse na televizi, shrabovánílistí),
časprázdnoty zachycenéhookamžiku,časmlčení,iniciuje jednak časminulosti preZentovanýdobou dopisůs přáteli,
Ó dobo dopisů,kde jsi, kdejsi?
Jak Rilke psal jsem dlouhédopisy;
*'u'*' sbohem,přišel listopad'
:::
(Podzim),
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jednak podává zprávu o samotě(,,zůstalijsme sami v essexsbých
zahraddch,,),
představa výjevů:
nočníúzkostia strachuz dalšíhodne,promításe do absurdních
Když se důmpo výbuchuměnív korálový útes
uhlía cementtvrdnev iluminaci

It[* /,

Lekléryby břichem nahoru
plujíkolem růžového
praporu

Pzol

d ď,íl

Čarodějnicena pometle
mhouříočiv tomtoprudkémsvětle.
(Podvod)
je spjatbuď s ročním
Časbezprostředněprožívaný
obdobím(PodzimI-III), s měsícem(Máj I-vilI, Červen,Listopad,Jittov záfti)nebos konkrétním
dnem(16.března), proniká prostorem zapomnění,prostorem iracionálního snění a představ,
probleskujících
reminiscencína válku (Noc).
Zastavmese ještěu posledníhotextuoddíluAzurovéprádlo (dle uspořádáníA.
Brouska)Jaro,kterýse zdá mítsymbolickouplatnost:(,,Mallarmévynalezltrolq pejarnímvzduchu..- Jaro)
rerne/peremeazurovéprádlo na čistém
Francouzský symbolistický básník StéphaneMallarmé důsledněsměřoval ve
poezii - poezii uzavřenédo sebe,a to omezenímsdělovasvémvývoji k hermetické
cífunkcejazykazáměrněznepřístupňované
člověkua určenéjen
tzv.,,žiznivcťlm
azu.
jebo
ru..,tj. za
životanepočetnému
okuhu obdivovatelů.
Můženás tedy napadnout
přt spojeníS. Mallarmé- I' Blatný paralela,možnánáhodná(v textunadsazená),ale
dost přesně vymezujícípoetiku a adresátaněkterýchBlatnéhotextůuž ve Starých
bydlištícha později takév PomocnéškoleBixley'
Vzpomínkyv Blatnéhotextechnejsouřazenychronologicky,ale postupnětak,jak
se vynořujíve vypravěčově
vědomí.Stačínepatrnýimpuls a dojdek řetězenímyšlenek a nutkánísdělitje skrze text.Při tomtořetězeníďocllázi k asociativnímu
Kížení
nejrůznějších
rovin (dětství,erotika,umění,přátelé,známámísta,proměnypřírody)
a jejich osvětlovánízrizných časovýchhledisek'Vzniká svébytnýmnohovrstevnatý
útvar,kterýje obtížnědešiťrovatelný,
a přesto vytvářívnitřnějednotnýharmonick-Ý
celek. Znovuprožitím
minulosti ve vzpomínkácha jejich ztvárněnímv textechjako
by chtělI. Blatnýdát celéminulostia celémusvémuživotusmysl,kontinuitua řád.
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Pzo[In^atiha života

d ďíI"il"*yÍá ýaie1lo
sou lidé,kteří se v pravý časobjevína pravémmístěa ovlivnísvou aktivitou
chod společenských,
kulturnícha politickýchudálostí.K takovýmbezesporu
patřil polskýbásníkHenryk Jasiczek,jehoŽnedožité
osmdesáté
narozeninysi le.

tos připomněli věrní čtenáři jeho poezie. Z Jasiczkovy tvorby vyšly i dva českévýbory _ Krásné jak housle. a Pokus o smír2 v překladech Ericha Sojky, oldřicha
RaÍ'ajea Jana Pilďe. Svým dílem H. Jasiczek patřído polskéliteratury,ovšemz hle.
diska územního,jako představitel polskétvůrčíobce působícína českémTěšínsku,
náležíplným právem do kulturnísféryČeskérepubliky a bývaléhoČeskoslovenska.3
Po ltstopadu 1989 nastává nová čtenářskákonkretizacedílaHenryka Jasiczka,jehož osobnostse v polských společenskýcha kulturníchkruzíchpomalu stár'á legendou. Proto využívámetétopříležitostik zamyšlenínad tím,co z jeho díla se můžestát
trvalou hodnotou v kolektivním vědomíčtenářů.DnešníhodnoceníJasiczkova živo.
ta a díla provázeji protikladné tendence. Tezi, Že se uvedenérozpory z dnešníhopohledu nakonecslévajívjednotu, a tvořítak integrituJasiczkovy osobnosti,se pokouší
potvrdit i náš konferenčnípříspěvek.Kromě toho lze na Jasiczkově osobnosti a díle
demonstrovat prostřednictvím srovnávací metody problematiku meziliterárních vzta.
hů.V intencíchprací nitranskéškoly literární komunikace bychom mohli říct, že
tOstrava1962.
'?Praha1967.
1Bylo by chybou,kdybychomnepočítali
polskéumělcena českém
Těšínsku
do kulturystátu,najehoŽúzemi ž|jía kde vznikajíjejich díla.Demokatický stát by takérněl být záÍukouzachovánívšechpráv národnostníchmenšin.osud Henryka Jasiczkaje pak dokladem skutečnosti,
že za totalitnihorežirnu
jednoznačně
převáži|yzájmy politickénadkulturnímizájmy a potřebamitvůrčí
vrstvyjednéetnickémi.
nority.Zvláštěsilně se tato tendenceprojevilapo intemacionální,,pomoci..armádVaršavské
smlouvy
v srpnu1968.
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Jasiczkovutvorbulze zkoumatjakomodelovýobrazdobovéhopohleduna svět,dopocitu.Je třebapřitom vzítdo ivahy, Že ve Snazeo vyjábovéatmosféry,
životního
dření životníhopocitu a ideálu působíčasovéideologie a jejich idiomatická
představivosta obraznost,kterájako by zastíralalidskémeritumtohotopocitu a ideálu. Nepůjdenám pÍotoo přímočarý
výklad prostředků
a symbolůdobovépoetikyna
příkladudílaHenrykaJasiczka,neboťpřitom se častozveličujípartikulárníhlediska,
která tvoříjenom povrchovouvrstvuhlubšich,vlastníchtendencídoby vyjadřujících
jako výraz autorových
lidskéaspirace.a
Jasiczkovodílo nás bude zajímatpředevším
uměleckychambicívůčisvětua lidstvu.
Henryk Jasiczekse narodil2.bÍeznal9l9 v Kottingbrunnuu Vídně.Vychováván
všakbyl u příbuzných(v rodině Knoblochů)v oldřichovicích,dalekood matkya od
prarodičů
žijících
v Trzebini.otce blíženepoznal,teprvepozději se dověděl,žejím
byl bohumínskýbankovníúředníkHenryk Getroy.
H. Jasiczkovi později někteříjeho kolegovévyčítali,že neměl správný vztah
k mladýmautorům.
Dávali mu za příkladPawla Kubisze (1907-1968),kterýse více
zajima| o adepty literatury a odkryl například literární talent Adolfa Dostala
(|94t_|963). Příčinasnad spočívala
v povazeJasiczkovam|ádía v absenciotcovskéhodomu.Nezískaltedy smysl pro to být mladýmbásníkům
duchovnímotcem.
V letech1936-1938se H. Jasiczekučilzahradníkem
v Chrudimi azÍejméSetam
cítildobře.Stal se dokoncevedoucímučňovské
samosprávya školuukončils vyznamenáním.Dochovalyse i české
básně,kterétam napsal.Dokoncesnadměl v úmyslu
prostředínatrvalo,kdyžsi po školenašelpráci na úpravěléčivých
zůstatv ryzečeském
bylin u JanaMikuláškav obci Hradečno.
Koncemroku 1938sevrátil do Slezskaa pracovď v zahradnictví
třineckéhutě.Přiměly ho k tomupolitickéudálostipředcházející
začátkudruhésvětovéválky,obsazeníčeského
Těšínska
Polskempo mnichovské
kapitulaci v roce 1938a takéto, žedo Hradečna
přibyli utečenciz tzv. Sudet,kde pře.
vzďi vládu Němci. H. Jasiczekse v huti za okupacepřipojil k odbojovému
hnutí,které
organizovalJan řtreczkoz oldřichovic-Tyrskése svým zetémJerzym Sporyszem,
a Ystoupildo odbojovéskupinyTe.po. Spoluredigovalkonspirační
časopisNapruód
(,,Kupředu..).
V huti taképoznalsvoji budoucíženu,Češku
Marii Dolákovouz orlové.
JejíotecJan,členodboje,zahynulv osvětimi. Jasiczkovispolečně
vychovalidvě děti. syn Bronislawžijev Austrálii, dceraDanutav Českém
Téšíně.
Henryk Jasiczek byl těšínským
patriotema častoveřejněupozorňovalna práva
svénárodnostnímenšiny.Nebyl všakšovinistou,k Čechům
měl evidentnépřiznivý
. Srv.:Miko, F.: Hodnotya literárníproces'Bratislava1982's. l00.
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vzÍah'KdyŽ
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PawlaCieš
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onalistick
ho z míst
kovskéčl
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uvolněnív
mi. BYI od
skéhoživ
zákaz vstu
Do svésm

'Černémoř
ó Přivezu ti k

vztah' Když na přelomu 50. a 60. let dálkově studovalpolonistikuv Praze,spřátelil
se s českýmpolonistoua polonofilemprof. Karlem Krejčím.Hodně přátel měl také
mezi českýmispisovateli.V roce 1961připravil k vydánípro lGajskévydavatelství
v ostravě svépolsképřeklady zpoezie předníchčeskychbásníků
Poetyckie pozdro.
wienia (,,Básnicképozdravy..).Naopak se dočkalzmíněnýchdvou výborůčeských
překladůsvébásnickétvorby.
Jednouz největších
básníkovýchvášníbylo cestování'Navštívilřadu evropských
zemí,synav Austrálii,poznalAsii' BlízkýVýchoda Kubu.Z cestpsalskvěléreportáže.Částz nich vyšlav kniháchMorze Czarne jest blgkitnes aPrzpiozg ci kro.
kodylaó.Na stránkáchZwrotu vyšlyreportáŽezlasiczkových cestdo Libanonua do
Indie.
Na začátkusvéspolečenské
a uměleckékariéryse Henryk Jasiczekocitl mezi nejprivilegovanějšími
literárnímitvůrci.Byl účastníkem
komunistického
hnutíodporu,
po válcese stalokesnímtajemníkem
KSČ v Českém
Těšíně
a odpovědným
redaktorem polskojazyčných
novin Glos Ludu (,,Hlaslidu..).Měl všechnypředpokladyk tomu, aby udělal kariéru ve stranických strukturách,ale brzy ho zača|ytrápit
pochybnosti
provázených
o správnostiheselhlásanýchkomunisty,
rozporuplnými
činy komunistické
vlády.JehočIánkybyly cenzuroványa on sám byl častozván stranickými orgány k odpovědnosti.Jasiczka všaknejvícehnětlo,že nemohl otevřeně
psát o niírodnostní
politice nebohistorii mateřského
regionu.Svévýhradyv tétooblasti veřejnědeklarovalpoprvév roce 1952,kdyžspolu s ing. JózefemChybidziurou
jako jediní vystoupili na okresníkonferenci KSČ v ČeskémTěšíněna obranu
Pawla Ciešlara,veřejněodsouzeného
programukulturníhoa spole.
za vypracovátní
čenského
rozvojepolskénárodnostní
menšiny,
kteý všakbyl označen
za tzv. ,,naciplatformu...
onalistickou
V roce l957 se stalnepohodlným
sám H. Jasiczek.odvolali
ho z místaodpovědného
redaktoraGlosu Ludu, kdyžodmítlotisknoutprotigomulkovskéčlánky.Básník se ještě vrátil k redakčnípráci v lGajskémvydavatelství
v ostravě a nakoneczakotvil v měsíčníku
Zwrot. Za svéSympatiek dubčekovskému
uvolněníve straněa společnostise všakposlézeocitl mezi nejvícediskriminovanými. Byl odvolánzeZwrotu,vyloučenz KSČ a postupnězce|avyÍazen
ze společen.
skéhoživota.Nesměl publikovatnejenv Československu,
ale ani v Polsku, kam měl
zákazvstupu,přestoŽetam žilajehomatka.Úaaine byl sledovánStátníbezpečností.
Do svésmÍtipak pracovalv českotěšínské
tiskárnějako korektor.Zanorma|izacetěŽ5Černé
mořeje modré,ostrava l 9ó 1.
ó Přivezuti kokodÝla. ostrava 1965'
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ce nesl ito,že se mu najednouzačalivyhýbatněkteříznámi,dokoncedávnípřátelé.
Přecházeli na druhoustranuulice. odvracelise...
Básníkovatvorbavšakz povědomíčtenářů
nevymizelaúplněani v době,kdy měl
zakázánopublikovat.Jasiczkovybásněse objevovalypod pseudonymyanebokryptonymy přejícíchmu osob, například v polskémčasopisepro děti Jutrzenka
(,,Jitřenka..).
Jasiczkovouvelkouinspiracíse staly Beskydy.Pociťovalsympatiek beskydským
horalůma stal se ,,dvornímtextařem..jablunkovskéhosouboruGorol (,,Horal..).
ostatně Jasiczkovaposlednínapsanábáseň,tzv. Wiersz ostatni(,,Posledníbáseň..),
kteroustvořil s vypětímposledníchsil v nemocniciněkolik dnůpřed smrtí,se topograficky vážek jeho milovanýmhorám.
Na Jasiczkovo přání informoval Jan Rusnok o jeho zdravotnímstavu přátele
v Polsku' Napsal zprávudo katovickýchPogl4dów(,,Pohledů..),
dopis varšavské
bás(l920-1986),se kterousi H. JasiczekdlouhoudobudopisonířceAnně Kamieňské
val, a bývalémupolskémukonzulovi v ostravě ing' Stefanu Wengierowovi.
Wengierowpak přijel na Jasiczkůvpohřeb (na přáníbásníkacírkevnía katolický),
kterýměl charaktertichémanifestace,a předneslřečnadjeho hrobem.
K nejpěknějším
vzpomínkovýmtextůmna HenrykaJasiczkapatřípředmluvakat'ovického
básníkaTadeuszeKijonky k posmrtnému
polskémuvýboru z Jasiczkovy
tvorbya pozůstalosti
Jak tenoblok(,,Jakotenoblak..):,,HenrykJasiczeksi plně uvědomovalosurl,kterýhojako bdsníkačekó_ odsouzení
k ,doživotnímu
trestumlčení,,
bezprdva na obranu.Všechnyintervencepolsbýchliterdrníchstřediseka spisovatelů
v jeho věci, v to počítaje
('..)povlivnéhoJarostawalwaszkiewicze,nebylyúspěšné.
smrtnéndvratybósníkamajívždypovahu aktu spravedlnosti,kdyžpředstavujípopře.
nírozsudků
vydanýchza života,Můžeto býtndvratpoezie,kterdpředstihlasvoudobu
_ vždyse účastníme
a nemohlapočítats plnýmporozuměním
především
současníků
uměIeckého
úspěchudíla, kterédosahujeonoho romantickéhoposmrtnéhovítězsní'
Ale může
to být obecněnávrat vyloučeného
politickýmrozsudbdsníka,odsouzeného
_
kemke znwru a tehdyje to potvnenímoruilního
smysluobětitvůrce,kterýjako hla.
satel ideje a uÍsad odporu pak jako člověknese všechnyd,ůsledkypřijaté volby
a spolu s nímje jímpoznamenánoi jeho bdsnickéslovo.,,,
jaký
Bez existencezápisůbásníkových
myšlenekv deníkujen obtížně
zjistíme,
vliv na něj měla ostrakizaceze společenského
a kulturníhoživota.Leccos všakmůžemezjistit ze záznami Jasiczkovýchpřátel a z vývoje autorovyliterárnítvorby.
'Kijonka, T,:Zabié,poetg,in: Jasiczek,H.: Jak tenoblok, Katowice l999,
s' 8-9
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Polský literárníhistorikEdmundRosner(1930-1998)uvažovalo některýchzměnách
JasiczkovýchnázorŮve studii o HenrykuJasiczkowiwspomnienie(,,Vzpomínkana
žese H. Jasiczek už v roce
Henryka Jasiczka..)'Upozornil zejménana skutečnost,
jím
projektovaných
reforem,kterévšak
1956přidal na stranuWadyslawa Gomulky a
pomalu dozráva|
nikdy nebyly v úplnostiuskutečněny.
Nakažen,,gomulkovštinou..
k socialismus ',lidskoutváÍi.,
a s nadšením
se vrhl do vírupřeměn,v jejichžčeleu nás
jara a nistanulAlexanderDubček.H. Jasiczekse ztotožnils myšlenkamiPražského
kdy sejich nezřekl,i kdyŽ později byl vystavenrepresím.ZÍit1|se mu všaksvět idepřevratuve StředníEvropě' V 70.
álů,v kteréuvěřil v době války a socialistického
letech,odsouzenýk samotě,začalznovubudovatsvůjsystém
hodnot,nebospíše
obpůvodně
novovalhierarchiiideálůz dětstvía mládí,které
v dospělostizavrhl.Podle
EdmundaRosnerase Jasiczkůvhodnotovýa ideovýsystémpoprvézachvěl,kdyžse
léčilu sesteralžbětánekv Jablunkově.Napsal pro ně několik náboženských
básní
a pozdějis nimi udržovalkontakt.EdmundRosnerpo návratuJasiczkaz Jablunkova
položilbásníkoviotázkutýkající
sejeho vztahuk víře.H. Jasiczekodpovědělvyhýbavě,ale z odpovědipřestovyplýva|o,Že se necítilbýt ateistou,spíšeagnostikem.
K těmtofundamentálním
otázkámse H. Jasiczeknadálevracelv doběsvýchcestna
B|ízkýVýchodi v korespondenci
s Annou Kamieňskouze.7o.|et,
Jakje vidět,životopisHenrykaJasiczkapřes svéprorikladynakonecvytváříjednotnýcelek,potvrzující
integritubásníkovy
osobnosti.
Zbývá,sineira et studio,zhodnotitJasiczkůvliterárníodkaz,jeho osobnostuměleckou.
Jasiczkovubásnickoutvorbudělímedo dvouetap.Ikitériumjejich odlišení
však
nespočívá
ve sféřepoetiky,ale v tematice.
H, Jasiczeknikdynebylexperimentátorem.
Jeho prvotinaRozmowy z cisz{ zahrnovalabásně z |et |940-1945 a kromě válečných reminiscencívyjadřovalaokouzleníkrásami přírody,touhu po samotěatp.
Následujícísbírky,aŽ do obuszkiem ciosane9,obsahujív pieváŽné
mířebásněs tepo
matikouspolečenskou; roce 1955si tentobásníkvytvďíosobitější
autorskýsty|,
vrcholící
v poslednía ještěza životabásníkavydanésbírceZamyšlenie'o.
V prvních Jasiczkových sbírkách spatřujemejistý v|iv Leopolda Staffa
(l878-1957)a sám básníkse nakoneckjeho patronátupÍiznává.
Avšakodkazna L.
ještě
Staffa
mnoho neříká,protožetento ,,Apollon polsképoezie..,který debutoval
v dobětzv.MladéhoPolska,v sobězahrnujepřinejmenším
tři básnické
etapy.V prv, Rozhovorys tichem,ČeskýTěšín|948.
oobuškemtesané,
ČeskýTěšínl955.
'oZamyšlení,
ostrava 1969.
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ních Jasiczkových sbírkách je ze Staffa obsaženapředevšíma pouze atmosféra:někde nedďeko ,,zvonídéšť
o okenní tabule, 7vonípod7imnídéšť
a padó stejný,pravidelný, nesmímý,,, nacházime v nich takétetmajerovskéll,,zamyšlenípolní, smutek,,.
Upřednostňovaným ročnímobdobím v těchto básníchje podzim' H. Jasiczek mu vě.
nuje celý cyklus Strof jesiennych (,,Podzimních slok..). Atmosféra tétopoezie dovoluje vyslovit domněnku, že Jasiczkovým básnickým začátkůmpatronoval L. staff
z doby Mladého Polska, obecněji v podobě ,,mladopolského..sentimentalismu a melancholie. AngažovanéJasiczkovy básně tohoto období mají charakter glos k aktuálním hospodářským a politickým změnám ve společnostia k její morálce. Najdeme
v nich ,,traktor vyznačujícícestu historii,' i ,,hořící nebe nad Koreou,,, pilota amerického bombardérulokajícíhoCoca-colu a vrhajícíhona korejskou vesnici ,,Smrtící
krupobití,,. Častose objevuje srovnání:dříve, čili v době, kdy základní výrobní prostředky byly v soukomém vlastnictví, a za socialismu, kdy se ocitly ve vlastnictví
státu. Některé básně splňují úlohu aktuální agitky: ,,Tb naše zem je'../ Kde v próci
a potu/ člověk se mění,/k,dehavíř a hutník,/Poldk i Čech/píšídoslov ke sbratření,,
(NašeSlezsko).',
Podobně angažovanýcharakter má třetí Jasiczkova sbírka, epická poema o Janu
Sabelim Gwiazdy nad Beskidem|3. otec lyrického hrdiny jedl tvrdý chléb z panských rukou, viděl,jak Žili statkáři. Jan zprvu pásl ovce na beskydských kopcích, pak
vedl partyzánský oddíl a po válce se stal hutníkema proletářem uvědomujícímsi svo.
ji historickou úlohu.
V první etapě Jasiczkovy tvorby se skoro každájeho báseň z hlediska kompozice
vyznačujesměřováním k formulaci morálního naučení(samozřejmě za pomoci básnického obrazu): ,,Hledím, v zamyšlení,nakloněn/ ztizrakem uÍblesku okouzlen/ Kdo
srdcem žije a kruÍseotevřen jest _/ jedenkráte v kaluži uzří hejna hvězd,, (Gwiazdy
w kaluŽy, ,,Hvězdy v kaluži..).
Jako téměř každý básník z českéhoTěšínskačerpáH' Jasiczek z folkloru. Činíto
prostřednictvím stylizace větnéstavby a užívánímslovní zásoby čerpajícíz beskydského nářečí,využitímrytmiky lidové písně, pomocí metafor vycházejících z lidové
poezie typu ,,úsměv_ rozsypand šňůraleorólů,,,,,očihutníkůměly barvu nebe,,, ,,ži-
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vot těžšínež k'dmen,,, ,,pivoňka jako krev, kteró vytryskla v trdvě,,, ,,smaragdy

básník

.'TetmajerPrzerwa Kazimierz, (1865 . 1940)'básník,prozaik,autordivadelníchher,jeden z předních
tvůrců''MladéhoPolska''.Někdy označovánza polskéhoinrpresionisÍu
v poezii (s ohledemna sbírku
Melodia mgiel nocnych).
|, Přek|adErich Sojka.
'3Hvězdy nad Beskydy,ČeskýTěšínl953.

dezÍiva
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Jasiczk

ka ten

|oRomát

hvězd,,, ,,purpurovémdlq.,atp. Podobný rodokmen má zakončeníbásníPoŽegnanie
(,'Rozloučení,,:
,,A nat]zůstalď rosou plakala..) a W zaciszu (,,V zátiší.,:,,A kdyžve
svatyni./utichl zpěv/jeřabina víno/proměnila v krcv,,),
Čtvrtá sbírka obuszkiem ciosane přinášínovéhohrdinu, který v sobě spojuje
folklorní inspirace se zápasem o společenskouspravedlnost.V písemnictvívznikaji
cím na Těšínskuje častým hrdinou zbojník, připomeňme alespoň román
Pawla Kubisze opowiešč wydziedziczonych,u.období zbojnictví v Beskydech
a Karpatech připadá na přelom l 7. a l8. stoletía představujedo jistémíry ohlas dřívějšíchlidových hnutí'Zbojnictví bylo druhem individuá|nímsty za vytrpěnéKivdy
a zbojnické ,,napravovánísvěta.. mělo někdy evangelijnímotivace. Neobešlo se,
zvláštěv případěnejslavnějšího
slezskéhozbojníkaondráška (l680-l7l5), bez vlivu ideologie Českýchbratří.Na rozhodnutí,jít na zboj,.mělo vliv mnoho faktorů:
útěkz panského,z vojska, neporozuměnímezi mistrem a čeledínematp. Někdy bylo
zbojnictví obyčejnýmloupenírn,ale v lidovém povědomí,uchovanémve Íblklorní
tradici' byli zbojníciobránci utiskovaných.Ve slovenskélidovépísni,která Jasiczkovi
posloužilaZa motto ke sbírce,se zpívá:,,.'.ja musímbyťzbojník,bo krivda velilqi _/
nepravosťu pánov,/pravda u zbojníka'.,Jasiczkovapodoba zbojníkaje s touto lido.
Vou tradicí shodná'' ,,Vyrovndme dluh'y/po zbojnicku, mstivě,/ po abojnicku, tvrdě,/
ale spravedliuě..(Rozstanie - ,,Rozcestí..);
nebo: ,,Jestli kupce bohatého/na rozcestí
potlúm/ dukdty mu vezmu/ chudákůmje rozddm., (Na co mi dukaty _ ,flač jsou mi
dukáty..).
Básně se společenskoutematikoupředstavujíumělecký doplněk k po|itickéčinnosti Henryka Jasiczka, částjeho publicistickékampaně,kterou rozvíjetjako ideolog
novéhozÍizeni.A připomeňme,Že v tédobě zastávalvýznamnéstranicképozice a byl
členemvýborůmnoha společensko-po|itických
organizací.Jeho angaŽovanébásně,
v protikladu k intimním, se vyznačujíoptimismem, přesvědčenímo spravedlnosti
a neodvratnostizměn, kterénastalypo válce' Lze z nich vyčístinspirace poeziíMarie
Konopniclui (l842_|91o), představitelkypolskéhorealismu,jejížbásně majíjedno.
duchou písňovouformu a dominují v nich odbojnétóny proti utlačovatelům,
a vliv
poezie Wtadystawa Bronicwského (1897-1962), jenž patřil do skupiny proletářSkých
básníků spojených s komunistickou stranou. Čtenář, který nezná cesty vývoje
Jasiczkovy poezie a takékontextu,v jakém vznikala, by mohl básníkadokonce po.
dezÍivatz následovánívzoru TadeuszeRóŽewicze (nar. l92l), jehož poezii dala vál.
ka tematiku, ke které se neustále vrací a v níŽ dominuje filozoÍ.rckáskepse
'a Román vyděděných,ČeskýTěšínl949

poznamenávající
RóŽewiczůvobraz války utvářenývůdčí
myšlenkouodpatetizování
minulosti.Ty, kteříby sdílelitakovépodezřeníz RóŽewiczovavlivu na Jasiczkovodílo, je třebaupozornitna to' žeH. Jasiczek zača|uŽivatto, co Sednespovažuj
e za ,,ró.
Žewiczovskou..poetiku,
užpředrokem1954;tehdysbírkaobuszkiem
ciosanezískala
cenu v literárnísoutěžiYZKD v Československu.
Nenítakévyloučeno,
žezde sehrála roli společnáinspirace.VždyéT. RóŽewicz,jak sám mnohokrátopakoval,rovněŽ
udržovalpři životě kult poezie Leopolda Staffa,jehož poslednísbírkaWiklina
(,,Vrba..,1957)je takénapsánav ,,róŽewiczovské..
poetice(přesnějiřečeno:,,pozdněstaffovské..).
K meziliterárnostiJasiczkovytvorbydlužnododat,žebásníkbrzy opouští
mladopolskétóny a zároveňspolečenské
problémyzačínáhodnotitskrze vlastnízkušenosti. V následujících
dvou sbírkáchBlizny pamigcilsaZamyszlenie'ósvá nejdů|ežitější
témataučinilproblémyobecnými.V těchtoknihách se setkávajívšechnydosavadní
motivy básníkovytvorby.Subjektv nich hodnotísvézkušenostia při vzájemnékonfrontaciruzných,,úhlů
pohledu..hledá vůdčí
motiv svéexistence.Jako v básnipříznačně nazyanéPunkt widzenia (,,Hledisko..):,,Na svět je možnose dívat:/
sklemúžasu./
a zmenšovacím
sklembeznaděje/skrz prsty přes slzy/ brýzvětšovacím
lemi černýmii růžovými/
klíčovou
dírkou/sklíčkem
na zatměníslunce/hlavnípušlq/
tisíciopuštěnými
býlemi/ v muzeu./
v osvětimi,,.|1
ona mnohostpohledůse v koneč.
némvyústění
redukujena dvě protikladnáhlediska:v titulníbásniBlizny pamigcimá
jedenobraz,,žluýnarcisdýmu,,stoupající
vzhůruz továrního
komínu(ako index)
v očích
pozorovatelů
dvarůzné
významy.Mladá dívkav němjednoduše
vidípředpojemně
věď dobréhopočasí.Stařenka však
podotýká: ,,stejný jsem viděla
...Stařenkaje tu ztělesněnim
v Ravensbriictu
paměti,jizvami poznačená
lidskáhistorie, kteráse táhneza niími,kteráve všemvidíty nejhorší
předpovědi.Dívka,kteránepamatujetento,,čas
pecí,.,představuje
dnešní
svět'kterýv básniWtgdy(,,Tehdy..)
přehlušujevýstřely z |ahvi šampaňského
výpověď svědka popravy nevinnýchlidí,
a tak,,jsouzabitipodruhé,.
Poválečnásvobodaznamenalapro Jasiczkovutvorbupříležitost
k morálnímusoudu člověka,
možnostnabytouv boji s vlastnímstrachem,
v hrdémvzdorování
násilí.
Takovoupozici zaujímályrický mluvčíbásněCzyste rgce (,,Čisté
ruce.,),výstižně
ilustrujícíkonflikty českého
Slezska.Lyrický hrdinachtěl mítčisté
svědomía nestra'5Jizvy paměti,ostrava l9ó3.
'nZamyšleni,ostrava 1969.
n Překlad oldřich Rafaj.
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nil se veřejnéhoživota.Nepodepsal Volkslist a okupace mu za to přinesla transportdo
koncentračního
tábora, vážnéonemocnění,vytetovanéčíslona pravéruce a smrt syna v osvětimi. Polský soused' vystupujícív básni jako kontrastnípostava,uvedl ve
Volkslistu něnreckou národnost,žil v dostatku,postavil dům,ale syna ztratil na východní frontě: ,,Včerapřišel ke mně/ a řílai: žeNěmci,/ že Svastiky,/žeKongo,/ žejsou
tak neklidnéčasy.'./Podíval jsem se na jeho dům,zahradu,/ opdlenou tvář/ a špinavé
ruce/ od maziva Wartburga.//A on mi říká.'/Jenomžekdo nám porozumí,/kdo nám
..
porozumí?/ Ndm, jitnž vdlka vzala sy',.}l..
ProblemaÍikaválky a jejích následkůbyla jedním Ze stálých motivůJasiczkovy
poezie (a také publicistiky). Ironie dějin způsobila,že k některym básním, např.
časdopsal.jiný konec. Báseň byUczniom z Kamienitego (,,Žákůmz Kamenitého,.),
la věnovaná třem žákům(ve věku 14,17 a 19 let)' kterév roce |944 zastřelili nacisté
v Dolní Lomné poté,kdyŽ si oni sami vykopali vlastníhrob. Pointa básně sugerova.
la nový lepšísvět a takéto, že v novéškole na Kamenitémse děti dovědí,jak mají
žit, abyjejich blízkénepotkal stejnýosud.V době' kdy byl básníkdonucen k mlčení,
připsal k básni poznámku o situaci, v nížse ocitl on tti,zanéŽ chtěl mluvit: ,,Velkd
nendvist/ malých inkvizitorů/ odsuzuje bdsníka/ k trestu zapomnění/ spolu s ním/
z polslqch čítclneavyhnali chlapce z Kamenitého//Na Kam,enitémnečtottz čítanew
o chlapcích z Kamenitého/na Kamenitém/svítíhold stěnct/škola byla uzavřena,, (Na
Kamienitym -,,Na Kamenitém..).
H' Jasiczek, který byl vždy věrný určitýmživotnímzásadám, se propadal do stále většíbezradnosti vůčidosahu jejich působení.Víra v člověka, v ideály mládí,
v oprávněnostlidskéčinnostisměřujícík dobru byla podkopána.Ukázalo se, ževíra
v člověkaje mnohoznačnáa člověkslabý. Nezničilo to všakjeho vírujako takovou:
,,V mojí zemi jakost polévky vavřín slaví/ etstříbro vzpomínekvěnčíust(lranéhlavy,/
a hrstka věrných po biwě prohrané/a roddkůdlouhé nočnírozmluvy,,,
Autor tohoto příspěvku Henryka Jasiczka osobně nepoznal.Takékatovický literrírníkritik Boguslaw Slawomir Kunda se pYiznává,že s básníkemnehovořil o jeho
vztahu k ideálům mládí, neboťk tomu během krátkých setkání nebyla příležitost.
Můževšak riskovat názor,že H. Jasiczek nepatřil k lidem, kteří se zříkajívlastních
chyb, kteřípřepisujísvůjŽivotopispodle aktuálnísituace,v krajnímpřípaděplivou na
minulost.'8Smutnéje, když se ideály mládí nesplnily,hodnoty zničily.Zklamaný básník pod vlivem uvědomění si jejich chybné interpretace napsal hněvivá slova;
,,Listopadovd noc/ už bez kibitelď a cest v sibiřském kamení/listopadovd noc/ Vstaň
P
'8 Kunda, B. S.: Bede was ngkal moim wierszem' o poezji Henryka Jasiczka, Zwrot' 199|' č.5' s. 25.

bósníku!/ odsuzujeme tě/ k doživotnírnu tresttl/ mlčení!,, (Noc listopadova _

jiny..), zkonÍ

,J-istopadovánoc..).
ZraLá poezie autora sbírky Zamyszlenie (,,Zamyšlení..)rezignuje na jednoznačná
řešeníprvních knížek'Je skeptická. Nabízí věrnost určitýmhodnotám, zásadám, jed.

však málo. ]

noznačněpřikazuje hledět na ruce svéi jiných. Básník neustále hledá svémísto v měnícím se světé:,,Kde je né ,já?,/ V srdečnímsvalu,/ či v modrých nervech mozku,/
nebo snad ve zřítelnicích oka?,,,o (Niepokój _ ,,Neklid..).
Aniž by H' Jasiczek nabize| hotová řešení,vzory k následování,jak tomu bylo
v prvním obdobíjeho tvorby, představujeosobitý způsobdosahovánívlastníhomísta
ve světě. Stále to je místo důležité,protoŽe člověk odpovídá za svět: ,,Nad tebou/
ohromný blanlqtný/ vnitřek zvonu// Kdel<plivjsi/ zvedni svoji hlavu/ jsi srdcem toho
zvonu,, (ZamyŠlenie-,,Zamyšlení..).
Henryk Jasiczek se sám považovalzajakéhosi ,,beskydského
odyssea..,do básně
uvádí postavu Dona Qurjota, píšebásně o Ábelovi - to jsou všechnoevropsképretexty.
Na polské a zároyeíl evropské vlivy navazuje H. Jasiczek také svojí koncepcí
poezie a básníka.Je to romantická koncepce. Ve sbíroeJašminowe noce2onapsal
v básni Poezja (,,Poezie..):,,Být špetkousoli,/ rdnou, co bolí,/bubnem,praporem,/
strunou kytary,/ stínemmorýlím,/pomníkem na chvíli,/ rosou i bouří,/ trnem i růží,/
chlebem i vínem,/hvězdou, jasmínem,/ bleskem magnezie.'./ Takavá je snad/ úloha
poezie."
Po letech, v době mlčení,přirovnával ,,dokonalou..báseň k jezeru a zformuloval
takový závér: ,,Kdo potřebuje/ to jezero?/ Nebe,/ aby mohlo spatřit,/ že existuje.,
(Komu potrzebnyjest wiersz? - ,,Kdo potřebujebáseň?..).
Po Jasiczkově smrti nebylo dokonce možnéani otisknout nekrolog. Redakci
Magazynu Kulturalnego (,,Kulturníhomagazínu..),
časopisuvydávanémkrakovským
Domem kultury ,'Palac pod Baranami.., se však podařilo zmýlit bdělost cenzury.
Jasiczkovi přátelése o něm zmiňovali pod básníkovýmpseudonymemještě z dob
okupace * Wiktor Raban. občas se některéz Jasiczkových básní podařilo propašovat
do tisku: v roce l98l Beskidskie Towarzystwo Spoleczno-Kulturalne v Bielsku.Bialej v redakci Roberta Danela vydalo tenký výbor z Jasiczkovy poezie Smuga ci.
enia (,,Proužekstínu..),obsahujícíhlavně básně z pozůstalosti.V antologii deseti
polských básníkůz českéhoTěšínskaz téhoŽroku S/owa i krajobrazy (,,Slova a kaÚ Překlad o|dřich Rafaj.
:0Jasmínovénoci, l 959 Český Těšín.
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jiny..), zkonfiskovanévšak v polskémknihkupectvív ČeskémTěšíněa pašované
potépřes hranice,se objevila kapitolka o Jasiczkových básních.Třijeho básně byly zveřejněny v maléantologii Suita Zaolziaňska (,,Záo|Žanskásuita..,1985 opole)' Bylo to
však málo. Tento dluh se pokusil částečněsplatit Tadeusz Kijonka' jenž ve spolupráci s Janem Rusnokem a Kazimierzem

Kaszperem připravil k vydání výbor

z Jasiczkovy tvorby Jak ten oMok.
Každý vybor, aťuŽ připravený autorem, nebo někým jiným, představuje určitou
interpretaci (v tomto případě Životníhodíla autora), kteráje dána kritérii výběru bás.
ní. V případě sbírky Jak ten oblok šli vyrlavatelécestou vyhledávání nadčasových
hodnot Jasiczkova básnickéhodíla'opustili tedy optimistickéspolečenské
básně první etapy Jasiczkovy tvorby, počítajev to celou socrealistickou sbírku Gwiazdy na^d
Beskidem, do popředí postavili básně privátního charakteru a velký prostor dali bá.
sním z rukopisů(33 ze73 basníve sbírce).Ty jsou ostatněvelmi důležité,
neboťse
v nich odrážínejen charakter doby, ďe takéautorovy vlastní životnícesty.
jednostranným,neštěstím
Ani v těchto veršíchse H. Jasiczek nestal neústupným,
zaslepenýmtvůrcem.,,Nedejse obklíčitslov.y..,píšev básni Sidla slów (,,Pastislov..).
Proto kromě obžalovávajícíchbásní dokáza| vytvořit pozoruhodnébásnické obrazy,
jako je například tento: ,,N4 zdpadě/ pod blanlqtným baldclchýnemnebe/ barokní oIttÍř mraků'/Den uzam1lkrimonstranci slunce/ do taberruikulu soutnraku,/ Zvoní kukačlq,/a skřivani vysoko vyntišejí/Te Deum skosenétrdvy,, (Te Deum). H. Jasiczek si
nadále zachoval schopnostčistéobraznosti ,,Užvečerpřichdzí po špičkdch,/
aby neplašil usínajícíkvětiny,/ užjeřabiny odříkdvají kordlky růžence/a křik divolqch hus
vyprovtizíléto,,(Li:btaÍz w ogrodzie - ,,Svícenv zahradě..).
V citovaných básních na sebe obrací pozornost okruh rekvizit, které se
v Jasiczkových básních dříve spíšeneobjevovaly_ rekvizity, jimiž víra přivádí do
básně perspektivutranscendence,věčnosti.Stal se básník věřícím?odpověď nebude
jednoznačná,básně nedávajízáklad k takovým závěrům(spíšese jedná o tzv, sanctificatio, tj' posvěcováníprostoru),ale umožňujítvrdit, Že se jejich autor cítil hluboko
zakořeněnýv kultuře polskéa evropské.ona ,,listopadovdnoc,,, to je přece bezpro.
středníaluze na StanislawaWyspiaňského(l869-1907), který v dramatuse stejným
titulem (z roku l904) řekl ústykněze: ,,Listopad - pro Poldkl nebezpečný
čas,,.2,
o spisovatelíchse mnohdy tvrdí,žejsou svědomímsvédoby. Básníkovým právem a předevšímzávazkemje vědění,ačkolivto můžebýt nebezpečnéjak
pro něj, tak
i pro ty, v jejichžjménu mluví a zpivá.
..Neni.li uvedenojinak,
překladyz polštinyv tomtopříspěvku
provedlLibor Martinek

Poezie Henryka .Iasiczkapřekročilahraniceregionalismu.MůŽemekonstatovat,
žese autorovistalypřílištěsnýmia básníkovapoeziese povzneslak problémům
a ře.
šenímuniverzálnim,Zétroveťl
se napájelamízouregionu, z něhožčerpalajistotu.
Rozepjatamezi beskydskýmivrchy a tmoulidskéduše'vybíralaradějisvětlo, anlžby
přitom rezignovalana znepokojující
stínypři vědomí,Ženenávistajednostrannost
ničípředevším
toho,kdo nenávidí.
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patrněnejproslulejší
slovenské
žurnalistiky,
enomén
slovenskýspisovateldruhépoloviny 20. století,uznávaný,preťerovaný
a zatracovaný_ to jsou pří.
vlastky,kterénajdemev charakteristikáchspisovatele,jenžnejednourozvířil
hladinu literárníhoživotana Slovensku, v Čecháchi v Evropě'
I.adislav Mňačko se narodil 29.|edna l919 ve ValašskýchKloboukách, původem
je tedy Moravan. Mládí ale prožil v Martině a sám se vždy považovalza Slováka.
jeho tvorby i ke složitémuživotnímuosudu se nabízípřiřknout
Vzhledem k tématům
mu název česko-slovenskýspisovatel,tomu se ale on sám velmi bránil, přestožebyl
odpůrcemrozděleníČeskoslovenskaa do smrti se s touto skutečností
nesmířil.Část
jeho rodiny dodnes žije ve ValašskýchKloboukách, část na Slovensku, on sám se
v závérusvéhoživota rozhodl usadit se v Praze' ,,Praha není moje politickó demonstrace,,,říká v jednom rozhovoru zroku 7993, ,,ale konec dlouhých úvah,kde se na
sklonku životausadit a žítv klidu' Kdysi jsem tam tři rolq působil' a tak tam chci snad
takédohnat promeškané.Stručněřečeno,chci dožítv kulturním a civilizovaném zázemí,,,Praha je světu otevřenéměsto.,,|
Slovensko a|e bylo jeho osudem, zemřel 24. února|994 ve věku 75 let v brati.
slavskénemocnici.
Ladislav Mňačko nevystudovalstřední,ani vysokou školu, vyučil se drogistou.
Jeho životníorientaci, vedle domácího levicově orientovanéhoprostředí,podstatně
ovlivnila druhá světovává|ka. Poznal nacistickévězení,utekl z koncentračního
tábora a zúčastnilse partyzánskýchbojůna Moravě. Tyto prožitkybyly natolik silné,Že
se staly jedním z jebo zák|adníchtvůrčíchtérnat.Z protifašistickéhoodboje si odneIFlorian, J.:Zpověď Ladislava Mňačka,Svobodnéslovo, 1993, č'4
. s. l
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sl nejentvůrčí
inspiraci,ale takétěžké
zraněnía naváza|zde rovnéŽkontaktyse špičjinýn, Mňačkovi
kami budoucíhokomunistického
režimu.2,,To,co se neodpouštělo
se aždo roku ]969 v podstatětolerovalo...3
Po válce působilLadislav Mňačkojako
jako reportérRudéhopráva,pozděnovinář doma i v cizině. Literárníkariéruzačínal
ji působilve slovenskéPravdě.a
Nejvlastnějším
Mňačkovýmžánrembyla reportáž,
případněčrtase společenskou
tematikou.L. Mňačkobyl reportérpohotovýa odváŽný.obvykle se objevil tam,kde
šloopravdudo tuhého.Ještědnesmůžeme
najítvjeho textechobjevnázjištění,např.
v souvislostis tragickousmrtíJanaMasarykaroku 1948.Tohoosudného
dne měl rejakojeden
dakčníslužbua byl v Černínském
paláci
z prvních.Popsď místnosti,kde
Jan Masaryk strávil posledníchvílesvéhoživota,byl přesvědčen,
žesejednaloo sebevraždu'Později napsď o tétoosobnostinašichdějin rozhlasovouhru.sVe svýchreportážichse odvážil psát takéo politických procesecha charakterizovalje jako
dokonalé
inscenace.
Když vznikl židovskýstát a vypukl tam brzy natoarabsko-židovský
konflikt, odjel spolu s A. Lustigem do lzraele. Dalšídesetiletípak bylo jeho jménodáváno do
souvislostise židovskýmspolečenstvím,
ale MňačkoŽid nebyl.Po návratuzIzrae|e
byl častozván kvůli tétoslužebnícestěna StB v Bratislavě.V souvislostise židovje nejznámější
jeho knihaJá,Adolf Eichman (l9ó1)ó,jako svědectví
skoutematikou
o procesus jednou z největších
zrud válečné
historie.Mňačkose tohotoprocesuzúčastniljako reporté1jeho kniha není ale jen působivoua pohotovoureportáží.
Podkládá průběhprocesuajednotlivévýpovědivlastnímizkušenostmi
ze stykůs ži.
dovskýmiobyvateli,uvádívzpomínkyna svépřátele zÍadŽidtl a příhody,kterésám
zažil,připomínáosudy konkrétních
osob, obětíholocaustu.o to je textjeho knihy
jako umocněnýdokument.
účinnější
a zároveňpůsobí
Když protestoval proti antisemitsképolitice vlády prezidenta Antonína
Novotného,dostal se do ostréhokonfliktu s tehdejší
státnímocía následovalajeho
prvníemigrace.
L. Mňačkotakénavštívil
vietnamské
bojiště,působilve Vietnamujako válečný
zpravodaj a informoval svéčtenářeo nejstrašnějším
válečnémkonfliktu po roce
1945.
, Nový P.:Ladislav Mňačkoffkal pravdudřívenežjiní, Mladá fronta
Dnes,26' 2, |994,s. |.
l Tamtéž.
. Thmtéž.
5Koňák, Z.: Jizvazůstává.NáÍodníosvobození'l996,
č.6' s. 6.
oMňačko,L.: Já' Adolf Eichmann,...
Bratislava196l.
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Ladislav Mňačkosám o soběÍiká,žestál vždynalevo,7žecíti|s člověkemv nouzi, ato ho přivedlo i do řad KSČ.Neuyl ovšemhorlivýma disciplinovanýmpřitakávačema nekritichýmstraníkemprosazujícím
a plnícímza kažlou cenu stranická
usnesení.Nepochybnéje, že se jeho levicovépřesvědčení
odrážíhlavně v prvních
knihách,např.v reportáůich
Vody oravy (1955)ještěvěříve správnostsocialistické
přeměnySlovenskaa v lepšíbudoucnostslovenského
lidu pod vedenímkomunistické strany:,,orava, probuzenóze svéhostaletého,těžkého
spánku,se dnes rozbífui
jí
k novému
dojderych.
životu.Rozbífuise zdravěa krásně.Kdyžse ještěvícepomůže,
Ie ke svýmcílůma bude stát jednou v čelepokroku..'..E
Postupnědo jeho reportáži
vstupujínejenstále víceumělecképrvky,ale taképochybnosti.Vrcholemjeho tvor.
(1963)'otevřenákritika politicképraby v tomtosměrubyly Oneskorenéreport,ríže
xe 50. let, následkůkultu osobnosti(k tomutotématuse vracel opakovaně),kniha na
svou dobu velmi odviážná,velmi diskutovaná,nakoneczakázanáa o to vícečteniiři
vyhledávaná.oneskorenéreportáževzbudily velkoupozornosttakév zahraničí
aje.
jí neautorizované
vydánív NSR mělo dokoncedohrupředmezinárodním
soudem.Na
Slovenskupak byly oneskorenéreportáže
chápányjako výzvado bojeproti totalitě.,
Prvníliterárníbombou z di|ny Ladislava Mňačkabyl ovšemromán Smď sa volá
Engelchen(1959)'kterýmse postavilpo bok čelnýmpředstavitelům
svéliterárnígenerace.Šloo naprostonovéuchopenítématuprotifašistického
odboje,kdy autorvydává osobnísvědectvív konfrontacise zprofanovanouschematičností,
vypovídána
zák|aděvlastníchzáŽitktla zkušeností
s překvapující
otevřeností,
kritičností,
drsnosje
tía rozporuplností.
jako
partyzány
odmítáoslavnéódy na sovětské
a vykresluje
lidi se všemislabostmi,chybami,na kteréčastodopláceli nevinní.Tentoromán byl
prů|omem
do ,,partyzánské.,tematiky
v české
i slovenské
literatuře.Snadto byly právě jeho osobnízáŽitky,ale takéživotnízásadahledatpravduplus kus odvahya uvědomovánísi, žecestanastoupená
komunistickými
lídrynenípravýmsmyslemjeho
Života.To ho přivedlo k tomu,žese na počátku60. let začalprofilovatčímdál více
jako společenský
kritik a demytizátor.
Román Ako chutímoc (l9ó8) v mnohémpředjímaltragikomickálétaobdobítzv.
normalizace.
V letech |96849 se aktivně zúčastnil
pokusuo přerod společnosti,
a to jak na
Slovensku,tak i v Čechách.V tédobě uždokázal z konkrétních
politickýchpostojů
? Mňačko,L.: Co vnímámsvět,jsem na|evo,Rudéprávo,6. 6.l992, příloha
Čtenína sobotu,s. 9.
'Mňačko,L'; VodyOravy,Praha1955's. l 15'
oBurget,A.: Literámínovinář Ladislav Mňaěko,Dennítelegraf3, ě.
72, Příloha,s. 8'
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platností.
a lidskýchsituacívyvodítzávěryse všeobecnou
okupaci sověts\ýmivojsky
považoval
fatálníchybua svérozčarování
vyslovil mj. v noveleSiedma noc (1968).
Jehodalšíkniha Agresoři vyšlav Německu(1968).
V roce 19ó8 byl Mňačkoznovunucenodejítdo emigrace.Ži| atvoři|v Rakousku'
Ve světě se stával známýma váženým,doma patřil mezi jménapřísnězapovězená.
Byl zbavenstátníhoobčanství,
vyloučenze Svazu spisovatelů.
Jehojménonenajdeme ve slovníkovýcha literárníchpříručkách,
natožpak v učebnicích.
Po sametové
revolucise znovu vracído Československa.
Aktuálníproblémy90.
let ho zcela vtiáhlydo společenského
dění.opět se ukázalo,žeumÍříkatpravdudří.
ve nežjiní. Připravova|české
vydánírománuSúdruh Miinchhausen (1990),chtěl
vydávatve slovenštině
knihy,kterédosudvyšlyjen německy.Trápila ho problemati.
ka měnícíchse česko-slovenských
vztahů.Zamýšlelse nad perspektivamisoužití
Čechůa Němců.Komentovalpřípravulustračního
zákona,který považova|za neštastné
řešenívyrovnáníse s minulostí,pojmenovala charakterizovalve svých člán.
cíchmečiarismus,
neskrývalale ani svévýhradyvůčiKlausově v|ádé:,,Hrajemesi
na demokraciia nezndmejejípravidla, nejsmemnohdyani schopniji respektovat,,,|0
Publicistikase dosta|av jeho tvorběopětna prvnímísto.Smrt mu nakonecnedovo|ila napsatdos|ovkjeho posledníknize.
Byl vždyzvyklýjednattvářív tvář a častoi bouchatdo stolu,riskovat.Byl autorem,kterýpsalve třechjazycích- slovensky,
českya německy.Měl nejméně
dvě novinářskéctnosti:zvědavosta odvahu.K problémům
svédoby se vŽdystavěIčelem,
přísnýbyl i ke svým omylůma chybám.Ani ve zra|ém
věku nic nezakrýval,neom|ouval,netaktizoval.
Uměl být i k soběa ke svéminulostikritický:,,Jestlise cítím
vinen_ .., Lidé,intelektuáIové
mégenerace,kteříse aktivizovalive zločineckern
režimu, nemohoubýt bezviny.Jójsem ho podporovaltaké,nežjsempřišelna to, žeje to
Tedy,cítímse vinen.'.,.||
zločin...
V posledníchletechsvéhoživotachtě|podatvýpověďo svégeneraci:,,Mrimsvoje plóny, ttuimdílq bohui tvůrčí
potencidl,V psanípokračuji,ale nenítojednoduché.
Vyrovnatse s děsivýmimorálníminósledky.Ekononiku dá pan Klaus (i kdyžnepatří
k mýmnejoblíbenějším
politikům)relativněrychledo pořddku,o tomjsem přesvědčen,ale morálníškoda,toje obrovsktizdtěžkterd_ byťse k ní rnnohdytvdřímenetečně,ruÍssužuje'"|?
"'Florian,J.:c. d.
'' Tamtéž.
|,Tarntéž.
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Před čtvrts

na, vycházely
je hltali, otevÍ

Ale nedokt
ďomim'Žitzt

na ziíra.,n
Jestli můž

domnívám se

'3Nývlt, J.: (
'r Lustig, A.:

přišlyjako laviPřed čtvrtstoletím
byl zjevením.Jeho romány a sbírkyÍeportáží
nákladech'Lidem, kteří
na, vycházelyv novýcha novýchvydaních,ve statisícových
je hltali, otevíralyočia snaddávaly i naději.'3
Ale nedokázalbýt stranouani dnes.Bolestněa poctivěse vyrovnávalse svýmsvědomím.Žit znamena|opro L. Mňačkažítvášnivě,tady a teď, neodkládatsvůjživot
na zitra,tu

Jestli můŽemeněkohove slovenskéliteratuře20. stoletípoctítnázvemEvropan,
domnívámse, žeby to mohl být právěLadislav Mňačko.

'' Nývlt, J.: Co vnímámsvětjsem nalevo.Rudéprávo6. 6' |992,přílohaČtenína sobotu's' 9
'nLustig,A.: Moje vzpomínka
na Ladis|avaMňačka'Lidovénoviny|994'č.22,s. |6,
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8ďta,í Foynámla
borníkpřinášívšechnypříspěvky'kterébyly předneseny
ve dnech14,a |5.9.
1999v opavě na konferenciNávratyk velkým,nebobyly pro ni určenya odevzdány redakci.Texty byly sjednocenyv grafickérovině - zápis poznámek
pod čarou,vyznačení
citátů(kurziva),jmen významnýchděl (učně)a autorů(tučná
kurziva).Slovenské
příspěvkynebylypřekládány,ponechánabyla takéspecifičnost
gramatikyv případěcizojazyčných,
zejménapolských,názvů.V maximálnímožné
jednotlimířebylarespektována
specifičnost
přístupu
stylui celkového
rozmanitého
jimi
výchautorůk
zvolenýmtématům.
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