
Jak ,,Ceši bojovali s negativními
rysy svého charakteru.,

aneb
Recepce českého

expresionismu ve Francii
a pÍík|ad Hanuše Je|ínka'

XAV IER  GALMICHE

Jak byl pŤijímán česky |iterární expresionismus ve Francii? Tato otázka se
mŮže zdát zbytečná, pokud je pravda, že česká l iteratura je, ostatně jako té-
měŤ všechny literatury stŤední Evropy, ve Francii _ a v západní Evropě vri-
bec - pŤíliš málo rozšíŤená, a tedy pňíliš málo známá.'Vlastní koncept ex-
presionismu je navíc i v českém kontextu nesnadno uchopiteln! a česká l ite-
rární kritika ho začala užívat s velkou opatrností' Paradoxně tojsou právě ty-
to metodologické potíže, které danou otázku činí zajímavou. Definice a ana-
l]/za expresionismu se nedot] kají pouze ťaktické historie kulturních kontak-
tti ' n;/brž zahrnují i širokou oblast reprezentací v celé jejich sloŽitosti: jde
o téma, v němŽ se odrážejí vzájemné pŤedstavy ČechŮ o Francouzích a na-
opak.

. Literárním expresionismem chápeme odraz určité tendence pŤekračující hra-
ntce.;ed.notlivych disciplín (hudba, v1itvarné umění atd.), kÍerázd razťlovala v -
raz' nadsazené a pŤehnané postupy, aby dospěla k estetice exaltace' karikatury
a.neKdy t grotesknosti. Jestl iže m žeme poměrně bcz potíŽí hovoŤit o expresio-
nistické literatuŤe německé, není tomu tak v pňípadě české |iteratury, neboť se
toto - byť reálné _ hnutí dot1;iká skupiny oeI,1ejicrrz autory lze sotva pokládat za

a pomoc pÍi pievodu do ČeŠtiny - včc(ně citátť| Je|ínkovlch i Novákovlch textú _ děkuji M' Theinhardtové
a B. Bukovinské

oLázky recepce české |itcratury vc l-rancii se dotk|tr mi|o sIudií' Piip()me tne nicméné drrkutncntaci věnrrva.
nou francouzskym pieklad m česk:ích autor . ktertxr shromážtli|a Nathatie Zane||ová (l99tt) a sborník

:::*." 
o" h Bohéne lhn'\ les letÍres Ír(atg.rtisc,s. uspoĚádan]/ Hanou Jechovou. Presses de l'Université Pa-llJ.Jorbonne: 

piipraveno k vvdíní'
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členy určité ustanovené školy. Takto věnoval JindŤich Chalupeck! celou sérii
zásadních studií, později shrnut1ich do svazku nazvaného Expresionisté (Chalu-
pecky 1992) individualitám natolik izolovanfm, jak;ími byli Richard Weiner,
Jakub Deml' Ladislav Klíma a částečně též Jaroslav Hašek. Jistou podobnost
těchto autor lze spatňovat vjejich hledání expresivnosti, a|e liší se v estetické
intenci a v kontextu, do nějž patÍili: k avantgardě a Richardu Weinerovi bychom
mohli pňipojit Vladislava Vančuru, stejně jako bychom k ,,neobarokní.. Iiteratu-
Ťe b|ízké Jakubu Demlovi mohli pňičíst Jaros|ava Durycha; k literárnímu kor-
pusu českého expresionismu ostatně m žeme bez váháni pňidat také prÓzy mla-
d;/ch bratÍí Čapkri..

Naším cílem není sty|istická ana|j,za této expresivnosti, nybrž pokus o vy-
mezení určit]Ích jev a jejich hodnocení kritikou. Z tohoto hlediska m Žeme od-
lišit dvě období: pŤib|ižně v prriběhu první poloviny 20. století je česk literár-
ní expresionismus viděn koncepčním prizmatem zabarvenym ideologicky; je
pŤedstavován s určit1i mi potížemi a rozpaky, za cenu často složitych perifrázi.
V prtiběhu druhé poloviny a hlavně v poslední čtvrtině století byl tento expre-
sionismus nově zhodnocen - pŤedevším se o něm více ví, tudížje také |épe po-
chopen. Toje ovšem také q/zvou pro Francouze' aby zásadně pŤehodnotili svrij
pohled na českou literaturu jako ce|ek. V pŤedloŽené studii bychom se však
chtěli zab1lvat prvním obdobím.

Z a s t í r  a n y  e x p r e s i o n i s m u s

Kritick1zájem o expresionismus se zakládá na skutečnosti, že jeho vyklad by|
determinován národním p vodem - byl pojímán jako hnutí německého ptivodu'
nebo dokonce jako v|astní vlraz německé národní podstaty. Lione| Richard
(19.74) popsal pÍekážky, které zabrařovaly pronikání německého expresionismu
do Francie _ a m žeme ííci, že tento proud byl rovněž v Čechách chápán jako

estetick]Í v;iraz jednoho z aspekt německé filozofie, poznamenané nietzsche.
ánstvím a nihilismem, a tudíž (akoŽto politick1/ prvek) jako zdroj konfliktti
a hledisek daleko pÍesahujících čistě estetickou diskusi.

Dá se Ťíci, že tato ideologická identiflkace vykona|a v českych zemích své:
jisté momenty života avantgardy pŤed první světovou válkou lze interpretovat
jako boj mezi vlivem ,,německého..expresionismu a ,,francouzského.. kubis-

' Literuírní skupiru' jeŽ se zfonnovala pod vedením Čestmíra JeŤábka a 1ejíniž vyraznlmi postavami by|i pie.

devším trv BlatnÝ a František GÓtz. se vysIovně h|ásiIa k expresionismul byla to však skupina velmi diskrét-

ní, málo známá i českérnu pub|iku, nenr žeme proto téměr vúbec hovoŤit ojejí recepci v zahraničí.
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mu. Takovéto černobílé vidění vyvolalo četné komentáŤe.o S podobn1i m ,,za-

s racím manévrem.. se ještě daleko zŤetelněji setkáváme v textech určen1,7ch

kpoznáni českych autor v zahraničí. Ve Francii se tohoto poslání ujal pŤede-

vším Hanuš Jelínek (l878-1944). V jeho pozoruhodn ch dílech, psanych

Íiancouzsky (kritické práce: La littérature tchěque contemporaine [Současná
česká literatura], |912; Etudes tchécoslovaqrres [Českos|ovenské studie],

1927 a hlavně Histoire de la littérature tchěque [Dějiny české literatury], 3

díly: 1930, 1932, 1935; antologické práce jako Anthologie de la poésie

tchěque [Antologie české poeziel,PaÍíž, l935)' je kapito|a věnovaná expresi.
onismu jakymsi kamenem razu. Je|ínkova politická orientace (byl zetěm spi-
sovatele Aloise Jiráska a č|enem de|egace pňi mírov ch jednáních roku l 9l9)
ho možná pŤedurčovala k jisté rozpačitosti vriči hlubšímu v znamu expresio-
nismu a jeho zakoĚeněnosti v němeoké filozofii, at' j iŽ v jejím pesimistickém
nebo vitalistickém vyznění. Z tohoto h|ediska je pŤedstavitelem odmítavého
postoje, nebo lépe instinktivního odporu k nietzscheánství, sdíleného Masa-
rykem a jeho okruhem (k tomu srov. Heftrich 1999).

Nejvyraznější projev expresionismu nachází Jelínek v osobnosti Richarda
Weinera, kterého si vysoce váží mimo jiné pro jeho činnost dopisovate|e lldo-
vjch novin v PďíŽi a ke kterému pociťuje i pŤátelství, jež se odráŽí ve vzájem.
né a poměrně rozsáhlé korespondenci. TŤi husté stránky, které Jelínek věnuje
Weinerovi ve své Histoire de la littérature tchěque,jsou pozoruhodné tím, že
autor velmi rafinovan;/m zprisobem popisuje expresionistick! styl, aniž tento
pojem pŤímo pojmenoval. Rozbor začíná pňehledem Weinerovych básní:

M. Weiner [...] publia en l9l6 La souriante renonciation, d'une sensibil i-
té initée qui se maitrisait pour arriver á une tendresse un peu timide et mé.
lancolique ; [...] dans ses Carrefours (1918), i l se tord de douleur sous le
poids d'une faute mystérieuse, tout en aspirant á la simplicité et á la bon-
té. [...] on dirait qu'il lutte, corps á corps, avec la langue qui est, sous Sa
plume, souvent dure, rebelle, rocail|euse et tourmentée. [...] Tout cela, ex-
prime dans une langue Savante, dans des vers heurtés, concisjusqu'á écla-

" S vfhradou, že je ce|á zá|ežitost da|eko s|ožirější: Jocelyne Fritschová hovoŤí po vzoru R' Grebeníčkové
(I984) o ,,expresionistickych.. inscenacích Mo|iěrov/ch her Kar|a Hugo Hilara: , 'toute sa vie, Hi|ar se défend
de devoir I'expressionnisme de ses réalisations une influence a|lemande [...] on peut se demander r/an.r rJl.
elk nesure les clussiques Jiunguil. |ntités sur un norle exprassionniste ne servent Pas i! bluttchir ce que l'ex-
pressionnisme 

Peut avoir de couleur gernunisantc.. [',Hilar se bude ce|! sv j život hájit proti naŤčení, že jsou
jeho expresionistické rea|izace poplatné německému vtivu ['..] Múžeme si po|ožit otázku, tto jaké mín. pr vě
volba francouzsbích klasik mohltt sloužit k očistě e4lrasionisnu ot] všeho, co bl. ru lo zav něr german.
.sÍvÍn...] (Fritsch t991:75 a n., zd r. autor).

E-
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č|eny určité ustanovené ško|y. Takto věnoval Jindňich Chalupeck1/ celou sérii
zásadních studií, později shrnut1ich do svazku nazvaného Expresionisté (Chalu-
peck! 1992) individualitám nato|ik izolovanlm, jak mi byli Richard Weiner'
Jakub Deml' Ladislav Klíma a částečně též Jaroslav Hašek. Jistou podobnost
těchto autor |ze spatŤovat vjejich hledání expresivnosti, ale liší se v estetické
intenci a v kontextu, do nějž patňili: k avantgardě a Richardu Weinerovi bychom
mohli pÍipojit Vladislava Vančuru, stejně jako bychom k ,,neobarokní.. Iiteratu-
Íe blízké Jakubu Demlovi mohli pÍičíst Jaros|ava Durycha; k literárnímu kor-
pusu českého expresionismu ostatně mrjžeme bezváháni pŤidat také prÓzy mla-
d;/ch bratŤí Čapkťr..

Naším cílem není stylistická ana|'!za této expresivnosti, nybrž pokus o vy-
mezení určit]Ích jev a jejich hodnocení kritikou. Z tohoto hlediska m Žeme od-
|išit dvě období: pŤib|iŽně v prtiběhu první poloviny 20' století je česky literár-
ní expresionismus viděn koncepčním prizmatem zabarvenym ideologicky; je
pÍedstavován s určit;imi potíŽemi a rozpaky, Za cenu často sloŽit1/ch perifrází.
V pr běhu druhé po|oviny a hlavně v poslední čtvrtině století byl tento expre-
sionismus nově zhodnocen _ pŤedevším se o něm více ví, tudížje také lépe po-
chopen. Toje ovšem také v;/zvou pro Francouze, aby zásadně pŤehodnotili svtij
pohled na českou literaturu jako ce|ek. V pŤedložené studii bychom se však
chtěli zablvat prvním obdobím.

Z a s t í r  a n y  e x p  r e s i o n  i s m  u s

Kritick! zájem o expresionismus se zak|ádá na skutečnosti, Že jeho v1/klad byl
determinován národním p vodem - byl pojímán jako hnutí německého pŮvodu,
nebo dokonce jako vlastní v raz německé národní podstaty. Lione| Richard
(1914) popsal pňekáŽky' které zabrařovaly pronikání německého expresionismu
do Francie - a mrižeme Ííci, že tento proud by| rovněž v Čechách chápán jako

estetick]/ v1/raz jednoho z aspekt německé Íllozofie, poznamenané nietzsche.
ánstvím a nihilismem, a tudíŽ (akožto politick! prvek) jako zdroj konfliktrj
a hledisek daleko pŤesahujících čistě estetickou diskusi.

Dá se Ťíci, že tato ideologická identiÍ.ikace vykonala v českych zemích své:
jisté momenty života avantgardy pňed první světovou válkou lze interpretovat
jako boj mezi vlivem ,,německého..expresionismu a ,,Íiancouzského.. kubis-

' Liten|rní skupina, jež se zÍbrrnovala pod vedenínr Čestmíra JeŤábka ajejírniž vfraznlmi postavami byli pŤe-

devším Lrv B|atnÝ a František GÓtz. se v:Íslovně hlásila k expresionismu; by|a to však skupina ve|mi diskét-

ní. málo Známá i českému publiku. nem žeme proto téměŤ vúbec hovoŤit ojejí recepci v zahraničí.
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mu. Takovéto černobílé vidění vyvolalo četné komentáŤe.a S podobnlm ,,za-

s racím manévrem.. se ještě daleko zňetelněji setkáváme V textech určen/ch

kpoznání českych autor v zahraničí. Ve Francii se tohoto poslání ujal pÍede-

vším Hanuš Jelínek (l878-1944). V jeho pozoruhodn ch dílech, psan1/ch

Íiancouzsky (kritické práce.. La littérature tchěque contemporaine [Současná
česká literatura], |912; Etudes tchécoslovaqaes [Českos|ovenské studie],

192,1: a hlavně Histoire de la littérature tchěque [Dějiny české literatury], 3
díly: 1930, 1932' 1935; anto|ogické práce jako Anthologie de la poésie
rchěque [Antologie české poeziel, PaÍíŽ, l935)' je kapitola věnovaná expresi-
onismu jak;/msi kamenem rirazu. Jelínkova po|itická orientace (byl zetěm spi-
sovatele Aloise Jiráska a členem delegace pŤi mírov;/ch jednáních roku l 9l9)
ho možná pŤedurčovala k jisté rozpačitosti vriči hlubšímu vyznamu expresio-
nismu a jeho zakoĚeněnosti v německé filozofii, at j iž v jejím pesimistickém
nebo vitalistickém vyzněni, Z tohoÍo hlediska je pŤedstavitelem odmítavého
postoje, nebo lépe instinktivního odporu k nietzscheánství' sdíleného Masa-
rykem a jeho okruhem (k tomu srov. HeÍtrich |999).

Nejvyraznější projev expresionismu nachází Jelínek v osobnosti Richarda
Weinera, kterého si vysoce váží mimo jiné pro jeho činnost dopisovate|e Lido-
vjch novin v PaÍiŽi a ke kterému pociťuje i pňátelství, 1ež se odráŽí ve vzájem-
né a poměrně rozsáhlé korespondenci. Tňi husté stránky, které Jelínek věnuje
Weinerovi ve své Histoire de la littérature tchěque,jsou pozoruhodné tím, že
autor velmi rafinovan1im zprisobem popisuje expresionistick! styl, aniž tento
pojem piímo pojmenoval. Rozbor začíná pÍehledem Weinerov1/ch básní:

M. Weiner [...] publia en l9l6 La souriante renonciation, d'une sensibil i-
té initée qui se maítrisait pour arriver á une tendresse un peu timide et mé-
lancolique ; [...] dans ses Carrefours (1918), i l se tord de douleur sous le
poids d'une faute mystérieuse, tout en aspirant á la simplicité et á |a bon-
té. [.. ] on dirait qu'il lutte, corps á corps, avec la langue qui est, sous Sa
plume, souvent dure, rebelle, rocailleuse et tourmentée. [...] Tout cela, ex-
prime dans une langue Savante, dans des vers heurtés, concisjusqu'á écla-

S vlhradou, že je ce|á zá|ežitost daleko s|ožitější: Joce|yne Fritschová hovoÍí po vzoru R. Grebeníčkové
(|984) o,,expresionistick ch..inscenacích Mo|iěrovych her Kar|a Hugo Hilara: ',toure sa vie, Hilar se défend
de devoir |'expressionnisme de ses réalisations i une influence allemande [..'] on peur se detnander tluns qu-
elle mesure les classiques 'frunguis truités sur un node ex1lrcssklnniste ne servent pus i blanchir ce que l,ex-
pressionnisne peut uwir the couleur gernunisunlc.. [,'Hilar se bude cel/ svr}j život hájit proti nďčenÍ, že jsou
jeho expresionistické realizace pop|atné německému vlivu [.''] Můžeme si poloŽit otázku, t)o juké mín, prdvě
volba Jrancouzsfich klasikťl nohkt sloužit k očistě exptzsionisnu ot]' všeho' co bl, tttohlo zav nět gertruin.
srvta."l (Fritsch 1997:75 an., zdt]r autor).

E--
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l

ter et.;usqu'á devenir sinon obscurs du moins hermétiques, d'urr hermétis-
me mallarméen'5

Je pŤíznačné, že si Jelínek dovoluje srovnávatWeinerovo básnické uměníjenorn
s francouzskfm hermetismem' Skoro okáza|e vyloučí německy psanou literatu-
ru (nezapomeťlme,že první díl Histoire de la littérature tchěque vychází v roce
l930)' vyhybá se napíík|ad všem narážkám na prÓzy Franze Kafky, pŤestože by-
ly v česk]ych zemích již známé, o Kafkovi totiž v rozsáhlém svazku tietího dí-
|u Histoire de lct littérature tchěque (skoro 500 stran) není ani jediná zmínka.
Dnešnímu čtenáňi se však zdá, že toto srovnání je samozÍejmostí, h|avně tam'
kde se Jelínek zmiřuje o stylu Weinerov;/ch povídek:

Ce conflit de la raison et du subconscient [...], on peut le suivre dans la
prose de M. Richard Weiner, qu'on a pu qualiÍier de cubiste á cause de sa
facu|té de dissociation et d'analyse. [...] Les récits de Les Furies (1911),
[...] évoquent et analysent avec une puissance presque hallucinante cer-
taines aberrations mentales, certains problěmes du subconscient, compli.
quant ces cas psychologiques par une sensibil ité morale presque ma|adi-
ve. [.' '] Cette impression de cauchemar s'accentue encore dans le récent
|ivre de proses ./eu pour tout de bon ( 1933) oir la vie et la mort se mélent
dans une grotesque sarabande d'horreur ; c'est d'un intel]ectualisme efÍ--
rayant qui voit le néant au fond de toute chose' qui dissěque tout avec une
fureur et une logique destructives et presque inhumaines."

(Jelínek l935: 308-309)

S pozoruhodnou jasnozŤivostí vytyčuje Jelínek hlavní témata Weinerov ch
prÓz: sí|a podvědomí, síla viny, šílenství, zlého snu, pňitom však potlačuje ně.
které evidentní vlastnosti těchto textrj. V tomto citátu pňipomíná, Že Weinerovy
. Pan Weiner vydal v roce | 9 | 6 Usměvuvé odžíktítlí zjirielé cit|ivosti, která se pŤemiíhá, aby v},listila do trochu nc-

smělé a melancholické něžnosti; v textu Rozcestí (l9l8) se ale koutí bo|estí pod tíhou tajemné viny a pŤitont

touží po prostotě a dobfotě. [.'.] Řeklo by se, že bojuje sjazykem,jenŽje vjeho podání často tvrd]í ZarputilÝ, ko.

strbaty a ztfrlpen:/' Toto vše vyjadŤuje básník v učenémjzyce, v rozsekanfch veÉích, tak zhuštěn;/ch, že skoro

pukají a stávají se ne.li temnfmi' tedy a|espoĎ hermetick]Ími;jde o jist;/ heretismus ,,ir la MallunÉ..'

. Konflikt rozumu a podvědomí ['. '] mrižeme s|edovat v pr re pana R. Weinera, kterého by |eckdo mohl ozna-

čovar za kubistického spisovatele pro schopnost disociace a rozboru. [...] Povídky LíÍice (I9|7) rozebírajÍ se

skoro halucinační silou určité duševní richyIky, určité problérny podvědorní' a spojují tyto psychologické pií-

pady téměi chorobnou morá|ní citl ivostí' Pocit jako z noční m ry vrcho|í v nedávno vydané Hže doopruv,tl

(l933)' kde Život a smn spl/vají v groteskní tanec hrúzy. V tomto textu pŤev|ádá straš|iv! intelektualismus.

kter;Í spatŤuje nicotu v podstatě všech věcí a kÍery pitvá vše s destruktivní a skoro nadlidskou vášní a logikou'
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.^-t- hvlv Dsány v duchu kubismu, ale neodvažuje se je explicitně pŤiíadit k ni-

|,]i'í*í,,J.o 
jen pouz" tímto málo zdaŤi|fm opisem: ,,strašliv./ intelektualis-

.,," tt"'v spa uje nicotu v podstatě všech věcí...
'.'. 

i"'u uy 1iste bylo tÍeba navíc provést zv|áštní ana1yZu zpŮsobu, jak./m Je-

tin"t to'"niuje ostatní spisovatele daného zaměŤení, obzvláště K|ímu, Demla
,u,i^tuČapka, 

a|e jtŽ na tomto míStě m žeme vyzdvihnout společn! rys jeho

"jr'[o.r.;e.]lstc 
pozoruhodné, že se Jelínek snaŽí na|ézÍ - a to pokaždé,kdyŽ

"i"á..uuui" 
.uŮrčí dráhu těchto spisovatelri _ takov]i interpretační nástroj, kter]i

.*u 
un'ozni uvažovat o jejich díle z neliterárního nebo mimo|iterárního hledis-

ka. MŮžeme zde hovoŤit, tak jako ve fi|ozofii, o fenoménu redukce: Je|ínek vo-

lí takovou interpretaci' která mu dovolí vyčlenit z expresionismu vše to' co po-

k16dá za pÍekážku. Tuto eliminaci provádí zvláště ve dvou směrech: ve směru

filozofickém a etickém.

a) Následujícím zprisobem redukuje Jelínek dílo Ladis|ava Klímy na náhražku

filozofické Íozpravy'.

C'est un tragique personnage que le ma|heureux Ladislav Klíma [.'']
l'histoire de la philosophie ne prend pas trop peu sérieux Son égocentris-

me exagéré et le nihi|isme individualiste de cet original ; il mérite cepen-

dantquelques lignes dans une histoire de la littérature. Parti de |'idéalis-

me volontariste de Schopenhauer poussé á l'extréme, il aboutit, en pas-

sant par Berkeley et Nietzsche, au culte de la force physique accompag-

née de beauté, dont le félin offre le plus bel échanti|lon, |'homme étant,

á ses yeux, un étre en décadence.7
(lbid 219)

Jak je vidno, Jelínek odmítá začlenit toto dílo do kapitoly dějin filozofie; jistym

zp sobem však sám sebe popírá, neboťjeho veškerá ana|,!za spočívá na fi|ozofic.
ké anď1/ze Klímova nietzscheánství' o pňekážkách, které znemožřují obšírnější
poznávání velk]/ch česklch básníkri ve Francii, v]/stiŽně psal Arne Novák: ,,Všech-
ny osobnosti [Hus, Palack]/, BŤezina], ač patŤí k pilíŤ m české literatury, pťtsobí mi-
mo Svou zemi více silou myšlení neŽ uměleckou Sugescí vlastního díla...Podobně

' Nešťastn! Ladislav Klíma.ie vskutku tragickou postavou [...] dějiny filozofie neberou pňíliš viížně pŤehnanÝ

egocentismus a individualistick1/ nihilismus této vÝstiední osobnosti; pŤesto si zaslouŽí někoIik iádek v ději.

nách literafury. Vyše| z pÍehnaného voluntaristického idea|ismu Schopenhauerova a dospě| pÍes Berkeleye

a Nietzscheho ke kultu fyzické síly, nadané takovou krásou, jíž je šelma kočkovilá nejlepším pŤíkladem _ člo-

věk je v jeho očích upadající bytostí.
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ter et jusqu'á devenir sinon obscurs du moins hermétiques, d'un hermétis-
me mallarméen.5

Je pŤíznačné, že si Jelínek dovoluje srovnávat Weinerovo básnické umění jenom
s francouzsk m hermetismem. Skoro okáza|e vyloučí německy psanou literatu-
ru (nezapomeřme, Že první díl Histoire de La littérature tchěque vychází v roce
1930)' vyh bá se napÍíklad všem narážkám na prÓzy Franze Kafky, pŤestože by-
ly v česk1fch zemích jlŽ známé, o Kafkovi totiž v rozsáhlém svazku tŤetího dí-
|u Histoire de la littérature tchěque (skoro 500 stran) není ani jediná zmínka.
Dnešnímu čtenáŤi se však zdá, že toto srovnání je samozňejmostí, hlavně tam,
kde se Jelínek zmiřuje o stylu Weinerovlch povídek:

Ce conflit de la raison et du subconscient [...], on peut le suivre dans la
prose de M. Richard Weiner, qu'on a pu qualifier de cubiste á cause de sa
faculté de dissociation et d'analyse. [...] Les récits de Les Furies (1911),

[...] évoquent et analysent avec une puissance presque hallucinante cer-
taines aberrations mentales, certains problěmes du subconscient, compli-
quant ces cas psychologiques par une sensibilité morale presque maladi.
Ve. [...] Cette impression de cauchemar s'accentue encore dans le récent
livre de proses./eu pour tout de bon (1933) oĎ la vie et la mort se mélent
dans une grotesque sarabande d'horreur ; c'est d'un intellectualisme eff-
rayant qui voit le néant au fond de toute chose, qui dissěque tout avec une
fureur et une logique destructives et presque inhumaines.o

(Jelínek 1935: 308-309)

S pozoruhodnou jasnozÍivostí vytyčuje Jelínek hlavní témata Weinerov ch
prÓz: síla podvědomí, síla viny, šílenství, zlého snu, pŤitom však potlačuje ně-
které evidentní vlastnosti těchto text . V tomto citátu pÍipominá, že Weinerovy
. Pan Weiner vydal v roce l9l6 Usměvavé otlŤíktíní Zjitielé citlivosfi, která se pŤemiíhá, aby vyustila do trochu ne-

smělé a melancholické něžnosti; v textu Rozcestí (l918) se ale koutí bo|estí pod tíhou tajemné viny a pŤítom

touá po prostotě a dobrotě' [..'] Řeklo by se, že bojuje sjazykem,jenžje vjebo podání často tvrd]Í, Zarputil:/, ko-

stfbaty a ztrápenÝ. Toto vše vyjadňuje básník v učenémjzyce, v rozsekan;/ch Verších, tak Zhuštěn ch, že skoro

pukají a stávají se ne.li temn:Ími, tedy alespoĎ hermetick;/mi;jde o jist1f hermetismus ',á la Mallmmé...

o Konflikt rozumu a podvědomí [...] mrižeme sledovat v prÓze pana R' Weinera, kterého by |eckdo mohl ozna.

čovat Za kubistického spisovatele pro schopnost disociace a rozboru. [.'.] Povídky Lítice (l9l7) rozebírají se

skoro halucinační silou určité duševní richylky' určité problérny podvědorní, a spojují tyto psychologické pŤí.

pady téměi chorobnou mofá]ní citlivostí. Pocit jako z noční múry vrcholí v nedávno vyďané Hže doopruvÁ

(l933), kde Život a smrt spllvají v groteskní tanec hrúzy' V tomto textu piev|ádá straš|iv! intelektualismus'

kter:/ spatŤuje nicotu V podstatě všech věcí a kter;/ pitvá vše s destruktivní a skoro nadlidskou vášní a logikou'
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texty byly psány v duchu kubismu, ale neodvažuje se je exp1icitně pÍiŤadit k ni-

;itJ*;' snaa jen pouze tímto málo zdaňil:/m opisem: ,,strašliv]/ intelektualis-

'"', oi",v spatŤuje nicotu v podstatě všech věcí..'
',,? 

;;í uy ,istc bylo tŤeba navíc provést zvláštní ana|yzu zprisobu, jaklm Je-

Í;k k;;"iui" o'tátni spisovatele daného ZaměŤení, obzv1áště Klímu, Demla

l'iž'i" é"oo i, a|e j1Ž na tomto místě mrjžeme vyzdvihnout společn./ rys jeho

"jt'[a.r. 
je jiste pozoruhodné, že se Jelínek snaŽi na|ézt _ a to pokaždé, kdyŽ

;;;"]"i"rirei dranu těchto spisovatelťl - takov,Í interpretační nástroj, kterf

"."-",""ii'' uvaŽovat o jejich díle z neliterárního nebo mimoliterárního hledis.

r.". o,r,:z"*" zde hovoŤit, tak jako ve filozofii, o fenoménu redukce: Jelínek vo-

ii-ixouou interpretaci, která mu dovolí vyčlenit z expresionismu vŠe to, co po-

Áaía,upÍekáiku. Tuto eliminaci provádí zvláště ve dvou Směrech: ve směru

filozofickém a etickém.

a) Následujícím zprisobem redukuje Jelínek dílo Ladislava Klímy na náhražku

filozofické rozpravy:

C'est un tragique personnage que le malheureux Ladislav Klíma [...]

l'histoire de la philosophie ne prend pas trop peu sérieux son égocentris-

me exagéré et le nihilisme individualiste de cet original ; il mérite cepen-

dant quelques lignes dans une histoire de la littérature. Parti de l'idéalis-

me volontariste de Schopenhauer poussé á 1'extréme, il aboutit' en pas-

sant par Berkeley et Nietzsche, au culte de la force physique accompag-

née de beauté, dont le fé|in offre le plus bel échantillon, l'homme étant,

á ses yeux, un étre en décadence'i
(1biď;219)

Jak je vidno, Jelínek odmítá zač|enit toto dílo do kapitoly dějin fiIozofie; jistlm

zprisobem však sám sebe popírá, neboťjeho veškerá ana|yza spočívá na filozofic-

ké anal1yze Klímova nietzscheánství. o pŤekážkách, které znemožřují obšírnější

poznávání vello./ch česklch básníkťr ve Francii, vystižně psal Arne Novák:.,,Všech-
ny osobnosti [Hus, Palack , BŤezina], ač patŤí k pilíŤrim české literatury, pťrsobí mi-

mo Svou zemi více silou mvšlení než uměleckou sugescí v|astního díla...Podobně

' N"šťu,.ny Lu]f,illfiffi u,kutku tragickou postavou [..'] dějiny filozofie neberou pÍíliš vážně pŤehnany
egocentrismus a individualistick! nihilismus této vÝstŤední osobnosti; pŤesto si zaslouží několik Ťádek v ději-

nách literatury. Vyšel z pÍehnaného voluntaristického idealismu Schopenhauerova a dospěl pŤes Berkeleye

a Nietzscheho ke kultu fyzické síly, nadané takovou krásou, jíž je šelma kočkovitá nejlepším pŤíkladem _ člo.

věkje vjeho očích upadající bytostí'
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|ze Ííci, Že tam, kde Jelínek píše o autorech, kteŤí se dají považovat za expresionis-
tické' Soustňed'uje se více na ,,sílu myšlení,. než na ,,uměleckou sugesci díla...s

b) Jelínek je rovněŽ schopen omezit literární expresionismus na odraz morá|ní-
ho stanoviska; to je pŤípad mladého Karla Čapka. od roku l910 Jelínek hovoií
o,,robustnosti..stylu m|adého autora: ,j 'aurais d0 m'arréter pour parler du ro-
buste talent de Monsieur Karel Čapek, auteur trěs original et d'un talent robus-
te chez lequel le procédé naturaliste est étrangement mélé d la caricature 8ro.
tesque,, (Je|ínek |9 12: 238)."

Slovo expresionismus zde není proneseno _ a moŽná, že tento koncept nebyl
kritikovi tehdy ještě znám. Teprve v pÍípadě ZiŤivych hlubin (19|6), sbírky, kte-
rou Kare| napsal spolu se sv1im bratrem Josefem Čapkem, si Jelínek uvědomu.
je ,,revanche du lyrisme sur le rationalisme logique" [pomstu lyrismu na logic-
kém racionalismu] a rozeznává, že Josef sleduje stejnou cestu ve svém díle Le-
lio (19L7), ,, l ivre d'un pessimisme lyrique et hal|uciné; le critique M. Rutte
y voit une ceuvre caractéristique de l 'expressionnisme tchěque..[knize plné ly-
rického pesimismu a pňe|udri; kritik M. Rutte v něm spatňuje typické dílo čes-
kého expresionismu] (ibid': 293). Pro Jelínka má tedy tento směr morální a psy-
chologické vysvětlení:

Ils [les frěres Čapek] quittent |e terrain de |'intellectualisme pour s'arÉter
devant les abimes inconnus du ccur humain, devant le mystěre de la fatali-
té [''.] Ils Sentent alors que la |ittérature n'est pas seu|ement á faire d'esprit.
de métier, de forme, et qu'elle est une grande affaire de conscience et de foi.,u

(ibid:292)

Víme, Že se bratňí Čapkové, zvláště Karel, koncem první světové vá|ky a začát.
kem první republiky orientovali na zce|ajinou filozofickou a estetickou atmo.
sféru. Jelínek to uvítá:

,,Toutes ces personnalités, bien qu'elles comptent parmi |es pil iers de Ia l ittérature tchěque' agissent en dehors

de leur pays plutÓt par la force de |eur pensée que par la suggestion artistique de |eurs duvres... , 'Le génie de

la l inérature tchěque.. (francouzsk! text: o. Šimek a J. Pasquier - pod|e německé verze _ Novák l930/l93l )'

[...] mě| bych se pozastavit ujadrného ra|entu pana Karla Čapka, velmi púvodního autora, nadaného robust.

nín (alentem, u něhož se postup vIastní naturalismu podivuhodně mísí s groteskní karikaturou [.'.]

[BratĚí Čapkové] opouštějí púdu intelektuá|ství, aby se zastavili pied neznámymi propastmi lidského srdce.

pňed tajemstvím osudovosti [.. '] Dobie cítí, Že literatura není pouh!m cvičením v duchaplnosti ' cvičením pro-

fesním. formálním. nybrž žr jde o ve|kou věc svědomí a víry'

|....l il [Karel Čapek] était difficile de pousser plus loin dans cette voie de

i'unulyt" du subconscient lesquels conduisent tout droit au nihil isme in-

tellectuel á la négation universelle [...]
( ib id.:  194)

[...] il lKarel Čapek] comprend admirablement la volonté titanique de

i'ho.." mais son scepticisme n'admet pas la victoire de cette tendance

á percer tous les mystěres' Avec une humble résignation qui n'est pas dé-

pou'uu" de pessimisme, i l préche |a soumission, |'humb|e travail etc.' '
(ibid.: 305)

Jelínek pociťuje jakousi rilevu, když shledáv á, Že se Karel Čapek odvráti| od ex-

presionismu ve prospěch unanimismu a umírněného humanismu' jeŽ pozname-

nají spisovatelovo zralé dílo. Jelínek nám zde pŤedkládá obrazjakéhosi spásné-

ho rozchodu s násilnym uměním Čapkova mládí.

Právě tento obraz Se ustálí v pojednáních francouzské kritiky o Češích,

a zvláště o Karlu Čapkovi, známějším Z obou bratŤí. Stane se jak]/msi topos ko-

mentiíÍti o české literatuňe _ tak moh| v tivodu k pňekladu Továrny na absolut-

no zroku 1945 Jean Danes napsat:

Čapek réunit harmonieusement 1'ironie des Tchěques' cousine geÍTnaine

de l'humour anglo-Saxon, la réverie et la fantaisie des Slaves et une fac-

ture parfois toute Íianqaise [...] Ce Slave a, en effet' trěs certainement ap-
pelé plutÓt que subi une double influence occidentale: celle du pragma-
tisme anglo-saxon de James qui a conduit Čapek et nombre de ses con.
temporains tchěques á rompre avec Ie titanisme de la précédente.généra-
tion avec la littérature du désespoir du pessimisme et du nihilisme et
d s'orienter vers un humanisme souriant.t2

(zdŮraznil autor, Danes 1945)

[' ' '] bylo mu [Kar|u Čapkovi] zatěŽko ubírat seještě dál touto cestou anal1/zy podvědomí, která vede pŤímo

k nihi|ismu a popírání světa [.'.]; [' '.] obdivuhodně dobre chápe lKarel Čapek] titánskou Y|:]l i člověka, ale je.

bo skepticismus nepŤipouští vítěZství této schopnosti proniknout všemi záhadami. S pokornou rezignaci, jež

není prosta pesimismu, káže odevzdanost, pokornou práci atd.

Čapek harmonicky slučuje českou ironii ' sestŤenku anglosaského humoru, s|ovanskou snivost a fantazii

s mÍsty čistě francouzskou fakturou [.'.] Těnto slovan spíše sám vyhledával nežpouze trpně pŤijÍmal dvojí

západní v|iv: anglosask1/ pragmaÍismus Jamesr]v, kter! piirně| Čapka a četné jeho současníky rozejít se s tí-

tunismem pžetlchoz,í ganaruce, jQí lilcr(ltur,u bezruulěje pesinisntu u ttihilisnu, u z,uněÍit se k směvněnut

nunanismu.
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|ze Íici, že tam, kde Je|ínek píše o autorech, kteňí se dají považovat za expresionis.
tické, soustŤed'uje se více na ,,sílu myšlení.. než na ,,uměleckou sugesci díla...s

b) Jelínek je rovněž schopen omezit literární expresionismus na odraz morální-
ho stanoviska; to je pŤípad mladého Kar|a Čapka. od roku l9l0 Jelínek hovoňí
o ,,robustnosti..stylu m|adého autora: ,j'aurais dt m'arréter pour parler du ro-
buste talent de Monsieur Karel Čapek, auteur trěs original et d'un talent robus-
te chez lequel Ie procédé naturaliste est étrangement méIé d la caricature 8ro-
tesque,, (Je|ínek |9|2: 238).,

Slovo expresionismus zde není proneseno - a možná, že tento koncept nebyl
kritikovi tehdy ještě znám. Teprve v pÍípaděZiŤivjch hlubin (l916)' sbírky, kte.
rou Kare| napsal spolu se sv;im bratrem Josefem Čapkem, si Jelínek uvědomu.
je ,,revanche du lyrisme sur le rationalisme logique" [pomstu lyrismu na logic-
kém racionalismu] a rozeznává, Že Josef sleduje stejnou cestu ve svém díle Le-
lio (|917), ,,]ivre d'un pessimisme lyrique et halluciné; le critique M. Rutte
y voit une ceuvre caractéristique de l'expressionnisme tchěque.. [knize plné ly-
rického pesimismu a pŤeludti; kritik M. Rutte v něm spatÍuje typické dílo čes-
kého expresionismu] (ibid.: 293)' Pro Jelínka má tedy tento směr morální a psy-
chologické vysvětlení:

Ils lles frěres Čapek] quittent |e terrain de l'intellectualisme pour s'arréter
devant les abímes inconnus du ccur humain, devant le mystěre de la fatali-
té [...] Ils Sentent alors que |a littérature n'est pas seulement á faire d'esprit.
de métier, de forme, et qu'e|le est une grande affaire de conscience et de foi.'.,

(ibid:292)

Víme, Že se bratŤí Čapkové' zvláště Kare|, koncem první světové vá|ky azačát.
kem první repub|iky orientovali na zce|ajinou filozofickou a estetickou atmo.
sféru. Jelínek to uvítá:

' ,Toutes ces personnaIités, bien qu'e||es comptent parmi |es piIiers de Ia Iittérature tchěque, agissent en dehofs

de leur pays plutÓt par la force de |eur pensée que par |a suggestion artistique de |eurs duvres... , 'Le génie de

la l ittérature tchěque.. (francouzsky text: o' Šimek a J. Pasquier - podle německé verze - Novák l930/l93 l )'

[. ' '] mě| bych se pozastavit ujadrného talentu pana Karla Čapka, velmi privodního autora, nadaného robust-

ním talentem, u něhož se posttlp vlastní naturalisn]u podivuhodně mísí s groteskní karikaturou [' '.]

lBratíí Čapkové] opouštějí pťrdu intelektuálství, aby se zastavili pŤed neznámfmi propastmi |idského srdce.

pied tajemstvím osudovosti [...] DobŤe cítí' že IiteraÍura není pouh:/m cvičením v duchaplnosti, cvičením pro.

fesním, formálním , nlbrž že jde o ve|kou věc svědomí a víry.

r 1 il |'Karel Čapek] était diffrcile de pousser p|us loin dans cette Voie de

i;u"uf'r" du subconscient lesquels conduisent tout droit au nihil isme rn-

tellectuel á la négation universelle [...]
( i b i d . :194)

[...] il [Karel Čapek] comprend admirablement la volonté titanique de

i'torÍn" mais son scepticisme n'admet pas la victoire de cette tendance

á percer tous les mystěres. Avec une humble résignation qui n'est pas dé-

pou,uu" de pessimisme, i l préche la soumission, |'humb|e travail etc.'.
(ibid.: 305)

Jelínek pociťuje jakousi levu, kdyŽ sh|edáv á, Že se Kare| Čapek odvrátil od ex-

presionismu ve prospěch unanimiSmu a umírněného humanismu, jeŽ pozname-

nají spisovatelovo zralé dílo. Jelínek nám zde pŤedkládá obrazjakéhosi spásné-

ho rozchodu s násilnym uměním Čapkova mládí.

Právě tento obraz se ustálí v pojednáních francouzské kritiky o Češích,

a zvláště o Karlu Čapkovi, známějším Z obou bratňí' Stane se jakymsi topos ko-

mentáÍri o české literatuňe - tak mohl v tivodu k pňekladu Tovrirny na absolut-

no zroku 1945 Jean Danes naPsat:

Čapek réunit harmonieusement |'ironie des Tchěques, cousine germaine

de l'humour anglo-Saxon, |a réverie et la fantaisie des Slaves et une fac-

ture parfois toute fiangaise [. '.] Ce S|ave a, en effet, trěs certainement ap-
pelé plutÓt que subi une double influence occidentale: celle du pragma-
tisme anglo-saxon de James qui a conduit Čapek et nombre de ses con-
temporains tchěques d rompre avec Ie titanisme de Ia précédente.généra-
tion avec Ia littérature du désespoir du pessimisme et du nihilisme et
d s'orienter vers un humanisme souriant.t2

,zdiraznil autor, Danes 1945)

[.'.] bylo mu [Kar|u Čapkovi] zatěžko Ubírat seještě dál touto cestou anal;/zy podvědomí, která vede pŤímo

k nihi|ismu a popírání světa [...]; [' '.] obdivuhodně dobie chápe [Karel Čapek] (itánskou vťl|i člověka. aleje-

ho skepticismus nepÍipouští vítězství této schopnosti proniknout všemi záhadami. S pokornou rezignací. jež

není prosta pesimismu, káže odevzdanost, pokornou práci atd'

Čapek harmonicky slučuje českou ironii, sestienku anglosaského humoru, s|ovanskou snivost a fantazii

s místy čistě francouzskou fakturou ['. '] Tento Slovan spíše sám vyh|edával než pouze trpně pŤijímal dvojí

západní vliv: anglosask;7 pragmatismus Jamesr)v, kter! pÍirněl Čapka a černéjeho současníky roz'ejí| se s ti-

tunismen pŤedchozí gencruce, její li|ar(|turolr bez'ntttlěje pesintisnu u nihilisnlu, a zuněčit se k sntěynéntu

humanismu.
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Adolf Hoffmeister tento rys ještě zv!,razni|, kdyŽ o několik let později napsal:

Karel Čapek aboutit á une profonde reconnaissance de l'homme, indivi-
du laborieux et d'esprit simple [.''l Les Tchěques ont combattu ainsi les
traits négatifs de leur caractěre ; de nos jours en Tchécoslovaquie la lit-
térature vivante est la littérature socialiste' Elle ne peut rien ětre d'autre
parce qu'elle jaillit de la grande métamorphose des hommes et des fem-
mes. Elle n'est socialiste ni par contrainte ni par utilitarisme, mais par de
saines racine slaves de tradition ancienne.'l

(Hoffmeister 1965)

Souhrnně lze Ííci' že to, co bylo v chápání Í.enoménu expresionismu u Jelínka
obezŤetná rozpačitost, se u pozdějších kritikri, kteÍí ho téměŤ karikaturně napo-
dobovali, proměnilo v pŤedpojat1/ názor na kulturní dějiny, za|oženy na čistě
ideologickych a nacionálních hodnotách. Jistě by nebylo těžké sledovat podob-
n1/ v1/voj na základě srovnání pŤedmluv k r zn1im vydáním díla Jaroslava Haš-
ka: z osud dobrého vojáka Švejka, nihilistické a anarchistické frašky o absur-
ditě války' mnozí komentátoŤi vyvodí ideologickou interpretaci zabarvenou na-
cionalismem _ rovněž jádro této interpretace musíme hledat u Jelínka.

Z á v ě r :  z h o d n o c e n f  e x p r e s i o n i s m u s

Jak jiŽ by|o Ťečeno, zutiráni českého literárního expresionismu je zÍetelnější v tex.
tech určenych pro zahran1či než v domácí diskusi. Je pÍíznačně' že studie Františ-
ka GÓtze, pŤitom tolik inspirovaného francouzskou kulturou, byť by to bylo častcl
v polemickém smyslu, ztistaly ve Francii naprosto neznámé. PŤes všechny snahy
publikovat pŤeklady vlstižnlch prací Arne Nováka získal Jelínek postavení jedi'
ného ,,oficiálního rozšiŤovatele..české literatury ve Francii.'o Setkáváme se zde se
zajímav,lm fenoménem schematizace analyzy v textech určen ch pro ,,export..,
s potlačováním nuancí a diskusí, které se odehrávaly v zemi samé' Tento fenomén
je navíc posílen skutečností' že v mezivá|ečném období byli pŤektadatelé a kritiko.
vé, kteŤí zajišťovali šíÍení české kultury ve Francii, na rozdíl od lingvistri a histori-

Karel Čapek dospěl k hluboke ricrě k člověku, pracovitému a prostému jedinci Í..'] Tukto Češi bojovttli s nc'

1ativníni nsl svélto charttkteru.' dnes ie v Československu živou literaturou literatura socialistická. Ani nc'

m že byt jiná, neboť pňímo tryská z velké proměny mužrj a žen. Není socialistickou ani z donucení, ani z uti.

litarismu, ale díky zdravlm koien m staré s|ovanské tradice.

o tom viz pŤíspěvek ohlas A' Nováka ve Francii, sympozium v Brně, Ííjen 2000-

kri, většinou Češi: byli to frankofilové dokona|e ovládající jazyk. Nelze se zbavit

doimu, že to, co vybírali pro Zahraničí, bylo predurčeno jejich pŤedstavou o oče-

káv.ání publika. Často promítalido autorťr nebo umělcrj, které uvádě]i, hodnoty, pro

něž se nadchli u Francouzti a o kterych pŤedpok|ádají, že ve Francii vzbudí nadše-

ní. Tak se vytváĚí bludn1i kruh vzájemně se zrcad|ících obraz , ktery se autenticitě

a hodnotě pŤedávanlch informací pochopitelně stal osudovlm.

Tento bludn;í kruh byl však možnájiž pŤerušen. Je pŤíznačné, Že se obroda

zájmu o českou literaturu, k níž došlo v sedmdesát;ích a osmdesátych letech, ne-
t,!ka|apouze,,politick1/ch.. textri (Patočka, Havel, Vaculík), a|e že docháze|o též
k objevov4ní ci znovuobjevování autor ' kteÍí by|i tehdy pŤedstavováni jako

marginální. K tomuto pozdnímu objevu došlo díky několika osobnostem, které
nevycháze|y z českého světa, hlavně však díky Erice Abramsové, které se ne-
spočetnymi pŤeklady, tvrdošíjně nabízen mi Íiancouzskému nakladatelskému
světu, podaŤilo pŤimět veŤejnost, byť i nepočetnou, k četbě tak náročné' jako
jsou práce Richarda Weinera, Jakuba Demla a hlavně Ladislava Klímy. Všech-
na tato díla mriŽeme více či méně zaŤadit do široké kategorie expresionismu.
Erica Abramsová se dokonce podí|ela na znovuobjevení dí|a Ladislava Klímy
u českého publika, Ťídila totiž vydání jeho sebran1ich spisri; první vydáni Čes-
kého románu vyšlo ve francouzštině (pod názvem Le Grand Roman).

KdyŽ odhlédneme od nakladate|ského aspektu, mŮŽeme právem pŤedpoklá-
dat,Že šíŤení těchto velmi originálních děl české |iteratury počátku 20. století
podnítilo pŤehodnocení celkového pohledu na českou literaturu. Tato díla totiŽ
dávají zaznít neharmonick1im hlas m v kulturním koncertu Čech a obraz litera-
tury ve Znamení moudrého, smíŤlivého humanismu, ktery byl vytvoŤen první
československou republikou, je tím narušen. Ve skutečnosti se zdá, že otázka
expresionismu múže obsahovat da|eko vic než prostou otázku literárního vlivu.
Vyvolává totiž tázání po bytostné jinakosti jsoucna uvnitŤ české |ileratury a je
z tohoto hlediska nadána značnou polemickou silou.

L i t e r a t u  r a

DANES, Jean
1945 ,,Úvod.., in K. Čapek: Lafabriqué absolu (PaiíŽ; Nagel)

FRITSCH, Jocelvne
|997 Relations culturelles et théátre: Ia France et la Bohéme Moravie

( 1 8s 1 _ l 9g4 ), doktorská práce

3 3 L

.L-_

J J J
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publikovat pŤeklady vlstižnlch prací Arne Nováka získal Jelínek postavení jedi'
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doimu, že to, co vybírali pro Zahraničí, bylo predurčeno jejich pŤedstavou o oče-
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spočetnymi pŤeklady' tvrdošíjně nabizeny mi Íiancouzskému nakladatelskému
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kého románu vyšlo ve francouzštině (pod názvem Le Grand Roman).

KdyŽ odhlédneme od nakladate|ského aspektu, mŮžeme právem pŤedpoklá-
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podnítilo pŤehodnocení celkového pohledu na českou literaturu. Tato díla totiŽ
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