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Koná-li se nějaká akce jiŽ podruhé,zdá se, Že je drivod pro její opakování,
boheavzniká naděje,Že se rodítradice' Druh1ikongressvětovéliterárněvědné
mistiky, ktery se sešelv Praze na počátkučervenceroku 2000, se opět stal míssedmdesátizahraničních
hostrj- vysokoškolsk1/ch
pedagogti,
tem setkánítéměŤ
vědeck1ichpracovníkri,pÍekladatel a propagátorričeské|iteraturyz dvaadvacett zemi Evropy, Asie a obou Amerik - s domácímibadateli.JestližepŤedcho.
zmapovatpŤízi - prvni - kongres,konan! v roce 1995, mél'za kol pŤedevším
bohemistiky ve světě i v zemíchčeskfch,tentotomnou situaci |iterárněvědné
krát, v pos|ednímroce tisíciletí,jsme se snažiliobrátit pozornostrlčastníkpŤevědorníkonce a konečnosti,k interpretacímpŤelomovlch
devšímk f.enoménu
okamŽiktiv dějinách českéliteraturya k problematicechiliasmu a apoka|yptičnosti,provázejícíchkonec epochy'
Témakongresu bylo záměrně Íbrmulovános cílem otevŤítprostor pro prozemich, tedy tak' aby
blérnové
sondy do tisíciletétradice literatury v česk1Ích
podnítiloŽiv! badatelskyzájem odborníkrjorientovanychjak na literaturustiedověkou a literaturustŤední
doby, tak i na obdobíposledníclrdvou století.Mno.
ho častníkrj
pak témakongresu pojalo rovněžjako moŽnost prezentovatpŤed
reprcZentativní
v sledky svéaktuálnípráce.
odbornou veŤejností
Snad dnes mohu proh|ásit'že kongres skončilrispěšně.Zričastni|ise jej ba.
datelézvučnlch jmen i množstvírnladšíchbohemistrj,kteŤíjsou budoucností
oboru.TŤidny pracovníhojednání
kongresudalyjeho ričastník
nr možnostobhlédnoutobrysy - vrcho|y i slabiny - současnéliterárněvědnébohemistiky,
konÍiontovatrozmanitépohledy pÍicházejicíz r znych kulturních tradic, metodologick1/chči generačních
hledisek,jakož i z rozmaniÍychzkušenostís pěstovánímbohemistick;/chaktivit.
V znam kongresu - jako kaŽdéobdobnéakce - ovšem nespočíva|
pouze
v pŤednesenlchreferátecha pracovníchdiskusích.Jeho pŤínosem
bylo takéto,
Že se staljedinečnoupňí|ežitostí
k vzájemnémupoznáníbadatelrjz r znych zemí, k vzájemnémuseznámenítěch, kteňíse dosud znali polze ze sv ch textri
a nyníměli možnostnefbrmálnímuosobnímurozhovoru.
K tomu, aby vzniklo vědomírytmu' je tŤebapŤinejmenším
trojíhoopakování stejnéhoprvku. DouÍejmetedy, žezapét let, v roce 2005, bude tradice literárněvědn;i
ch kongresridefinitivně ustálena.
Pave| Janoušek
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v pŤednesenlchreferátecha pracovníchdiskusích'Jeho pŤínosem
bylo takéto,
Že se staljedinečnoupňí|eŽitostí
k vzájemnémupoznáníbadatelriz r znych zemí, k vzájemnémuseznámenítěch, kteŤíse dosud znali polze ze svfch textri
a nyníměli možnostnefbrmálnímuosobnímurozhovoru'
K tomu, aby vzniklo vědomírytmu, je tŤebapÍinejmenším
trojíhoopaková'
ní stejnéhopr.vku.DouÍejmetedy, žezapět let, v roce 2005, bude tradice ]iterárněvědn1i
ch kongresrideÍlnitivně ustálena.
PaveI Janoušek
il

Modelykritickéreflexe

moderní
|iteratury
české
JIRIBRABEC

Témanašehokongresu- Českáliteraturana konci tisíciletí_ implikuje dvojípose|ství.Jako by signalizova|o,Že nastal časzastavení,revize, pŤehodnocování,
hledánínovéhorozvrhu smyslu zkoumanéhofenoménu.Ale takénás m žeutvrzoyatv i|uzi, žepŤedpokladynašehozkoumáníjsou dány a našímrikolemje pouze pokračovatv teoretickéma historickémv zkumu, aniŽ si musímeklást znepo- podobnějako ve f,rlozokojujícíotázky,zda se v literárnívědě cosi podstatného
_
je
pňedmětj e znám, nástrojejsou
fii nezměnilo' Zdánlivě
toto tázáni zbytečné:
jen
jakési
pečlivápráce na
známy zbyvá
babylonskévéŽipoznáni a vědění.To
všaksvědčípouze o tom, žese vědecká práce zmechanizova|a,stalase vícepro.
pracovníchpostupú
vozem' rutinou,Ťemeslem'spočívajícím
v osvojeníurčit1ich
a návykťr.Politicky systém,kter1/celou ob|asthumanitníchvěd okázaleignoruje.
jen
i strukturavědecklch institucí,kteréusilujívšekvantiírkovat,
toto nebezpečí
násobí.Naléhavostzákladníchotázek,kteréexplikují sánr smysl literárněvědné
podněty vícefi]ozoÍbvénež
práce,je zce|azÍejmá,a|ezatim v tomto poli pŤinášejí
je
našeobec.o existujících
vyjimkách' kter1/ch samozŤejmě
celá Ťada,nemluvím.
S nostalgiím žemevzpomínatna iniciativníteze PraŽského
lingvistickéhokrouŽku, kterébyly piedloŽeny Prvému mezinárodnímusjezdu slavist ' konanému
v Praze roku 1929.Znejistily zaběhnut!zprisobzkoumání,k|adlyotázky tam, kde
_kaŽdy badatelse musel s tímse dosud objevova|yjen odpovědi,a co je driležité
to konceptemvyrovnat.Vyrovnat se ovšemneznamenápŤ1mout.
Moje téma_ Modely kritickéreflexe moderníčeské|iteratury- má vzhledem k těmto rivodnímpoznámkám víceméněi|ustrativnícharakter.ovšem, sama otázka dějín,dějinnosti se objevuje neodbytněna každémkroku. Implikuje
vŽdy tázání po zakotvení,z něhoŽ lze dějiny spatŤita uchopit. Bylo tomu tak
vŽdy a literárníhistorik s oblibou u svych pÍedch dcri toto Zakotvenívymezuje. Jen pohled na sebe samaje častoeliminován a historik či teoretikzde pÍebírá roli vědátora,ktery se domnívá,Že neníničímpredisponována omezován,Že
A|e
se opírá o ověŤen!systém,zdědénypo našichvynikajícíchpňedchridcích.
hermeneutickypÍístup,akcentujícípŤedporozumění
i porozumění,si vyŽaduje
pŤesunpozornosti k nazírajícímu
subjektua k jeho hledánísmyslu.
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Je tňebanejprve vysvětlit pojem model, Zatimcodruh;Íklíčov;;i
pojem - moderna- bude vysvětlen v dalšíchpartiích.Modelem zde rozumím
talové zjednodušenípŤednrětu,
kteréumožřuje vymezit pole kritickéreflexe' zejménajeho jedinečnost,
tj. jeho zakotvení,díky němužje diskurs produkován,zdťrvodnován, rozvíjen i hájen. Chci sledovat základnÍprvky cliskursu,jeho pravidel,
podle nichŽ se generujív]ipovědi'nikoli poukazovatna ce|ou
šíŤi
r znorod ch
projev , na diÍ.erencemezi jednotliv mi aktérynebo dokonce
na jejich po|emická stĚetnutí.
Řád ÍozpÍaYytohoto typu je centristick], ačkoli i ná periÍerii
jsou patrny vlny, kterécentrum vyvolává'
Sama povaha kriticismu osmclesát;i
oh |et l9. století,ktery se prezentova|zejménav bojích o Rukopisy, v Ťaclěrivah o národnítiteratuňe
a o novych díIech,
rozrušu;ících
dosavadníkritéria(J. S. Machar, drama aprÓzapŤesouvající
těžiště z nadosobního
patosudo individuálníchdějri),vyclávásvědectvío radikální
novostidiskursu.Zrodil se jako opozice proti nacionalistickémunr]ltu,kter1i'
nemusí _ jako kaŽd;/mytus - zdŮvodřovat, dokazovat' zkoumat svá vyprávění,
která se pŤedstavují
jako poselstvímnoha generací.V l9. stoletíbyla teoretická, kritická práce koneckonc vŽdy integrována(častos kolizemi,
iako te tomu
napŤ.pŤi interpretacích
Máchy. kosmopolitismumájovcri nebo ,,světovosti..
Vrchlického)do onohorámcovéhovyprávěnío mytickémčešství.
Nenídivu, že
pr'iradikálnírevizi těchto vychodisek se museli sejítNeruda. Heycluk,
Krásnohorská aj. v rozhoŤčené
obraně ,,zázračn,lchpergamen ... Kritické reÍlexese
oproti těmto citovynr interes m opíraly o racionalistick! rozvrh tématu,o vědecky postup, ktery směŤujek obecně platnépravdě. Tyto poŽadavky kritiky
rozděli|y oba tábory' Šloo novépojetíkritiky, kteréodmítánárodnítabu,nedotknutelnosttérněŤ
všemi uznávan,lchdogmat ipÍíběhria jiŽtím uvolřuje vázanost subjekt ke kolektivnímmytrim.M ŽemehovoŤito novémparadlgmatu,
paradigmatumoderny,zcela odlišnémod paradigmatunárodníhoobrození.Tehdejšíklíčové
Masarykovo postaveníspočívalov zňetelné
exp|ikaci nutnostl,,revtze ce|éhoku|turního
životapŤítomnosti...
Na prvy pohledje patrnatěsnásouvislost s texty kritikri,jako byl H. G. Schauer,L. Čech,V. Mrštíka další,kteŤí
tentotyp kriticismu bezprostŤedně
vztáh|ik pňítomné
literatuňea ke koncept m
programovym.Úvahy zce korespondujís estetick mi a ÍitozoÍick1imiotázkami' jak je pŤinášelo
tehdejší
evropskémyšlení'Jlž tatoorientacesignalizuje,že
je zde nově otevŤenprob|émhodnot národnícha obecn;ich'coŽ piesahuje,
ale
zárove podmiřuje celou oblast umění. Z Í1|ozohckého
tázání (vzpomeřme
napÍ.Schauerovustaťo povaze myšlenkovékrize našídoby) vyrristajíkoncep.
ty duchovníhohabitu národníspolečnosti(viz stati L. Čechanebo Schauerovy
Naše dvě otázky). oproti pÍedcházejícídobě se objevují nová, navzájem však

v rozpětíod konslruktu,jenž se opírá o empi.
odlišnápojetínárodníspeciÍ.iky,
je
aŽ po konstrukthumanismu,jehoŽ náreálně
zjistitelné),
rismus (tzv. národní
rizce
souvisíurčovánídominantnífunknositelem'
S
tím
bÝt
rod má (čiměl by)
noetiky,
a odtudjejen krok k etickése
do
oblasti
ce českéliteratuÍe'Pňesouvá
sukus tehvěty,
v
nichŽ
mriŽemena|ézÍ
pověstné
mu rigorismu. Zopakujme si
literárního
kriticismu:
',Umělec svět
dejšíhonoeticky a eticky orientovaného
poznánílidnejvyššíje
poznává,alenenapodobujeho [.. '] Poznáváníumělecké
kruh axizačarovany
ir.e 1. .1..(Masarykl998: l53' l55). Tím se ovšemotevŤel
majídojsou
projektri'
které
čerpánaz vědecklch
ologick;/.Hodnotová kritéria
je
proti
|okálposléze
postaveno
jejioh
objektivnosti'Všeobecné tu
dat záruky
pronorma
etická
symbolech,
nímu,noeticképroti citovémulpěnína tradičních
hodnot.
ko|ektivních
ti pňesunuindividuálníodpovědnostido obrazu
Než pňistoupímk charakteristicekritické reflexe posledníhodesetiletíl9.
disstoletí,musímpĚedeslatpoznámku o vztahu následnéhoa pÍedcházejícího
či
od
rozvrh
dosavadní
modifikuje
kursu' Novy diskurs destruuje,reinterpretuje,
ne
posloupnosti,
a]e
také
v
vojové
něj odhlédá'Nem žemeproto hovoŤitani o
vztah
ŠalpŤipomenu
problénr,
o vzájemnéizolovanosti.Abych naznačiltento
driv, Karáskťrva dalšíchk Schauerovi' Jeho v chovnépojetínárodníliteratury
identijejim vzdálené.Kritici devadesátlch let' kteŤíse s ním alespoĚčástečně
osobnostem,
rozvrhem
tázání.
jen
svym
obtížněhledajístyčnébody se
fikují,
jeŽvytváÍejijazykdobovéÍozpravy,všakbude Schauerb|ízkyzejménave dvou
kánon hodnot, za
aspektech:zaprvé v oné odvaze znejistit obecně pŤijíman1/
dujako
jednoho
Í.enoménri
z
nejvyznamnějších
druhépojetímliterárnítvorby
než
moderny
paradigmatu
k
spíše
hodnoty
odkazující
chovní sÍéry.Jde tedy o
pouze k jednomu typu diskursu, tj. devadesátychlet. To všakneznamená,Že se
osobnosti,jež spoluvytváĚely
onoho novéhorozvrhu problémričinněneričastní
piedcházejícítyp rozpravy.Některéosobnostisice po časeustupujído stínu(to
je pŤípadJiĚíhoKaráska ze Lvovic), dalšípňesouvajítěžištěsvépráce z|iterární kritiky do literárníhistorie nebo esejistiky (napŤ.koncem osmdesát;ichlet
L. Čech,později F. V. Krejčí),jiní modifikují svrij qichozí postoj a stávajíse
jedněmi ze spolutv rc novéhodiskursu (pňipomínámMasarykovy studie z devadesát ch let, počínajeČeskouotdzkoua končeModerním člověkema náboženstvím,
nebo tvorbuŠaldovu).
devadesátáléta.Akcent na sÍéru
Pole nově vymezovanych otázek pŤinášejí
subjektuprameníz nedrivěryv pozitivistickou vědu, z nedrivěryv oprávněnost
|abilníchspolečensklchstruktur.Tušení,Že takévědecká ana|yzaječastosp.;ata s hájením statu quo, tj. mocenskych poŤádk , jen zvyšuje pŤitaŽlivostdestruktivníchideologií,zejménaanarchismu.Proti světu poŤádkuje vysunut sub-
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onoho novéhorozvrhu prob]émričinněneričastní
po časeustupujído stínu(to
pŤedcházející
sice
typ rozpravy.Některéosobnosti
je pÍípadJiŤíhoKaráska ze Lvovic), dalšípŤesouvají
těžištěsvépráce z|iterár(napŤ.
koncem osmdesátych let
ní kritiky do literárníhistorie nebo esejistiky
postoj a stávajíse
jiní
v1ichozí
svŮj
L. Čech,později F' V. Krejčí),
modiÍikují
jedněmi ze spo|utvrirc novéhodiskursu (pŤipomínám
Masarykovy studie z devadesát]/chlet, počínajeČeskouotcizkoua končeModerním č|ověkema náboŽenstvím,nebo tvorbu Šaldovu).
devadesátáléta.Akcent na sféru
Po|e nově vymezovanych otázek pŤinášejí
v oprávněnost
subjektuprameníz nedťrvěryv pozitivistickou vědu, z nedťrvěry
častospjaana|yzaje
vědecká
labi|níchspolečenskychstruktur.Tušení,Žetaké
dejen
pŤitažlivost
zvyšuje
ta s hájením statu quo, tj' mocensk]ichpoŤádkti,
je
subvysunut
poňádku
struktivních
ideologií,zejménaanarchismu.Proti světu
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jekt jako jedinázárukaobrany proti doméněklamavé,šalebné
jevovéreality,jeŽ
je jen zdánímskutečnosti,
jakousi skr]/vačkou
ztajeného
smyslu.Jedinečné,
nepŤeveditelné
na pojem,je radikálně postavenoproti obecnému,objev,tvoŤivost,
nepŤedvídatelné
proti deskribovanémua zjištěnému.
,'Rozumnévěci |ze dokázat jen absurdnostmi,..píšeKarásek (Chimérickévjpravy). Umění se má stát
doménousvobody,imaginace,,,odpoutanch démon..a nově ztozenésenzibility. Noetická funkce uměleckéhodíla,tak jak byla tradovánau kritik plédují.
cích pro realismus,je odmítnuta,neboťje v ní shledánaumělcova ',agresivita..,
s kterou se dívá na ,,skutečnost..
jako na soubor raoionalizovateln1ich
jevri.
I když po celédesetiletíse setkávámes živly - jak píšeKarásek - tak rozdíln;l.
mi, jako je ',chiméričnost
a kritika, touha a zkoumání,Ílkcea ana|yza,,,směŤuje hlavnítendencek postiŽenímysteriaumění,novésenzibillty,vizí, nového
étosua patosu.Ačkclli se nesetkámese zŤetelnoua cí|evědomouexplikaoídějin
a dějinnosti,stále je pňítomenodpor proti pojetídějin jako fenoménu,kter se
nabízíodosobněnéklasifikaci, adoraci faktri(od Nietzschehosi mj. odnášejípoznáni,Že faktje vždy interpretován,tedy odkazujek interpretovi).Literárnípro.
blematikaje proto nesenakritikou, jejíŽ tvoŤivostz ni vytvítÍí
samostatn literárni žánr.Teoretici a literárníhistorici jsou spatňenijako ,,lidénevíry..,piesycení.báz|iví,,,lidéstagnacea stňízlivé
kontemp|ace..(Šaldav Bojích o zítŤek).
V kriticképraxi se stalo zŤejm1im,
Že literaturavstupujerdorÍnnychinterpretačníchpolí,kterájí vtiskujír znou podobu.Kritériemse stává subjekt,jehovize
světa,nesená požadavkemtvoÍivosti'vytváňenímnovych hodnot.Princip objevu se opírá o oblasti dosud v českéliteratuŤeignorované,
jako je sen, imaginace nekrocenájak;Ímkolikorektivem.Téměi současněse všakobjevuje poŽadavek, kter je nejen reakcína impresionismus,tj. požadavekjednoty uměleckého tvaru, Ťáduuměleckéhodíla. otázka tvaru, sty|u, stylizace a autostylizace
vnášído tohoto konstruktuumění novy prvek, prvek záměrnosti, kter má za
následek reinterpretacisubjektu.Problémemse stává sama identita osobnosti,
zajištěníči nezajištěníonoho ,já... Dávno jiŽ odpadla božská záruka onéjedinečnosti.
Naopak se zjevujelabiIita,aktualizující
slovajednohoz proklet1/ch,já
je někdojiny... S tím korespondujevěta analytikatitanismu_ Č|ověknem že
b1/tsám, zničíse sám. ,,Sebevědomínení Í'enomén,
na kter by bylo moŽné
smysluplněaplikovatkategorieidentity[...],..čtemeu ManfredaFranka v kni(Frank 2000l.219).
ze Co je neostrukturaLismus?
Změna diskursu na zlomu sto|etíse nejnázornějiprojevujev Ťadětextrj'které
se s neskrlvanou kritičnostíohlížejína pÍedcházející
desetiletí.Skutečnostje
o to závažnější'
Že jde o h|avníaktérypÍedcházejících
kritickych zápasŮ.Vlna
polemik,jichŽ se z častní
F' v. Krqčí'A. Procházka,J. Karásek, S. K. Neumann,
t6

V' Mrštík,J. S. Machar ad., nemluvě o mluvčíchmladšíhopokolení,signalizuje
revizi dosavadníchkoncepcí'Proměřují se takéestetickéorientacestávajících
časopisri,vznlkaji novérevue. Tehdy se takéobjevujísymptomatickékoncepty - jako napŤ.nová renesance,syntetismus,kteréovšem
rozdílněinterpretované
nejÍiekventovanější
pojem - Život' Toto slovo se stalo _
nicméně
zastínilvágní'
_,,integrujíoí
(Marten
|902)
částía prvnísložkouestetik,
Martena
jak čtemeu
v
něm
kritika
svádí
sledy
dedukcíjako
k poslednípŤíčině...
devízoubojri a snah,
protože
pŤenášelo
života
mělo
tak
ve|kou
rezonanci,
těŽiště
Nicméně kritérion
z individua k vnějšímzdroj m, k iracionálníma racionalizovan1imsložkám,,života..'Protojen zdánlivě paradoxněvede toto kritérionk objektivaci,k specificvztah .
kémuvymezováníuměleckétvorby a jeho historicklch čispolečenskych
a hloubky, do všechhlubin vnitra i obklopujících
Šloo ,,extenziuměnído šíŤe
(Marten 1902).ZÍete|něje tento proces patrny u nově nastupujícíclr
prostŤedí..
kritikri' Snahu zce propojit literárníkritiku s literárnímdějepisectvímtak, aby
se navzájem prostupova|ya obohacovaly,na|ézámeu A. Nováka, A. PraŽáka'
K. Hikla, F. Šimkaa Ťadydalších'VŽdyť ani známy triptich Akord neni pouze
souboremmonografiíMáchy' Zeyera a BŤeziny,ale textem hledajícímv širším
plánu smysl českétvorby.Jistě neběželoo efektnípointu,kdyŽ Marten
časovém
spínáKomenskéhos Hudbou pramenúa shledává,žev obou zni ,,novásílav šeru doby,jež tvoŤí..'
ThkéŠaldav tomto časepostupněmodiÍikujea reviduje postulátyBoj o zítŤeka do popŤedívystupujeÍázáni,,jak vymeziti a tím upevniti
osobnosta opsatiji hodnotami nadosobními..,
hodnotami,kterépoutajíi osvo.
bozují.osobnost i u něho volá po společnostia domáhá se jí jako svéhokorelátu (Šalda1953:268,269). Z rrizn ch stranse kritika dot1/káspolečn;/ch
problémŮ. M žemese shledat napÍ.s tázánímpo společenské
funkci díla (E. Chalupny) v ana|yzáchopŤen1ich
o sociologick;iv zkum. To všeje symptomaticképro
rozpravy' z nichŽje zÍejmévystŤízlivěníz pÍedstavyo moci a it|ozetvťrrčího
subjektu, pÍíznačné
pro pŤedcházející
diskurs.,,Řitaji, žeje v tom právě ženoucísí
|a moderníhoumění,..napsal Marten v dialogu Styl a stylizace,,,žeosvobodilo
jednotlivce, dalo plnou volnost osobnosti,Že se naučiloceniti a ctíti originálu
[...] To je nemocmoderníhoumění,nejeho sí|a[...]..(Marten1906:59).PŤedstavaStylovéjednoty je fundována ,,vládnoucímyšlénkou..,
coŽ nenínic jiného
nežvágnípojmenovánípro určitouestetickounormu'Y Knize silnychje toto drama pťrvodních
m
intencía jejich roz|eptávánipatrnona kontrastumezi ,,tragick1i
pádem srdce, rozdrcenéhoÍ'atalitoudneška..,a vŮlí pĚemáhatchaos ''integrální
koncepcíbytí..,na kontrasturomantismemsycenémodernya pŤicházejícím
klasicismem.Martenova tvorbaje pÍiznačná
která
bude
rozpravu,
pro uzavírající
se
v polemikách pňedválečné
moderny sice popÍena,a|e niko|i zapÍena.
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na ktery by bylo moŽné
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hodnotami,kterépoutajíi osvo.
bozují.osobnost i u něho volá po spo|ečnosti
a domáhá se jí jako svéhokorelátu (Šalda1953:268,269)' Z r zn ch stranse kritika dotyká společn;ichproblémťr.M Žeme se shledat napŤ.s tázánímpo společenské
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pro pÍedcházející
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[...] To je nemocmoderníhoumění,nejeho síla[...]..(Marten1906:59).PŤedstava stylovéjednoty je Íundována,,vládnoucímyš|énkou..,
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pádem srdce, rozdrcenéhoÍ.ata|itou
dneška..,a vrilí piemáhat chaos ',integrální
koncepcíbytí..,na kontrasturomantismemsycenémodernya pŤicházejícím
klasicismem.Martenova tvorbaje pÍiznačná
která
bude
rozpravu,
pro uzavírající
se
v polemikách pÍedválečné
moderny sice popÍena,a|e niko|i zapŤena.
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Mám na mysli nástup pŤedválečné
moderny a poválečnouavantgardu,které
vytváŤejínovy rozvrh problematiky.Jednímztěch, kteŤípojmenovali nov1iradikální píeděl v kritickémmyšlení,byl Josef Čapek.Moderní uměnístojí,,uědomě na základně zce|a nové,,
. Tentokrát proti labilitě subjektu i proti historismu či nadosobnímvazbám stavíumělec i kritik něco ,,absolutnějšího,
co je duchové:articifielnostči umělost fbrmy.., která je nadŤazenaskutečnosti(Čapek
19l3). Umění - autonomnítvorba - vykazuje ze svéhohájemstvíjakoukoli in.
tervenci vnějších čel , neuznává požadavky,kteréby umělci cokoli nakazovaly, i z historie si bere, co pokládá za inspirativní.Je otevŤenprostorpro experigenementaci všehodruhu' Nemínímzastirat,žepolemiky mezi pŤedválečnou
racía poválečnouavantgardoubyly někdy víc neŽ pŤíkré,
ale tím se nám nesmí
ztÍácetze zÍeÍe|e
rizkésepětí,návaznost obou vln. NapŤ.jen obtížněmrižemeurjen samo sebe
čitautoratěchto tezí:,,Uměleckédíloje ukončené
a pŤedstavuje
t...] Má sv j Ťád'svou vlastníŤeč' plny a specificky vyraz|,..]..,teprvepokračováníukazuje na Karla Teiga: ,,Funkcíuměníje zjemřovati, stvoŤitia Saturovati senzibilitu [...]..(Teige l966: 536). Jen letmy pohled na uměleckou tvorbu tehdejšídoby mrižepÍesunoutslova o autonomii uměnípouze k programov m postulát m. Požadavekautonomie je základním pripcipem' ktery pÍijaIaza
vlastníširoká škála umělcrj nejr znějšíchesteticklch drientací.Stejně zŤejmé
je, Že se setkáváme se zňeteln mi signály naléhavého
problému,kter T. W.
Adorno ve svéesteticeuvádí do širšíchsouvislostí:jak! je vztah estetickéaujevu. Tento vztah Se stává základem
tonomieuměnía uměníjako společenského
projekty,kterése snaží
všechinterpretací.Stále se setkáváme s nejrriznějšími
restituovat v'lznam umění v lidském Životě. Teoretikovéavantgardy se pokoušeli vyhnout tomuto dilematu konstruktempoetismu a konstruktivismu,tj. oddělit sférusvobodnéhosubjektu (fantazie, sen, moderní senzibilita) od sféry
obričelového,
racionálního'civilizačníhoprojektu.Latentně bylo toto ,,Ťešení..
NapŤ.Bohumil Kubištasi kladl otázku: ,,Jakje
saženov letech pŤedválečn;ich.
moŽno odvozovat p vod moderníhouměníod toho, co Se Zve technicklm po.
krokem?..(Kubišta 1941 |1 8). Dualismus poetismu a konstruktivismuje však
pouze jedním z vyrazb onoho napětímezi autonomnostía konkrétnímhistoricky situovanymadresátem.ReÍlektujího všichni častnícidiskursu nejrriznějším
a služebné
umění),snahouo jejich
zp sobem.Snahou o izolaci obou pÓlri (čisté
rozloženímpola.
integraci (Čapkovorisilío destrukci vysokéhoa periÍ'erního),
rit do ruzn;íchžánrri(umělecká tvorba a publicistika),snahouo dominantnípoStaveníjedné sÍéry(marxistická kritika) nebo popŤenímsamotn ch základnich
je zde společny
postulátútohoto typu modernosti.Nicméněve všechpŤípadech
diskurs' Jako nezbytnou složku obsahuje i reÍlexi pňítomnostiideologického
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prvku, kter! z vnitŤníhorozporu vypllvá a ktery se stal prrivodcem mnoha kriii.ty"t' postojti'Jestližetento typ diskursu se v totalitnímsystémuaktualizoval
je nasnadě,že se často
a stal se složkouzcela odlišnlch konÍliktníchstŤetnutí,
postihnout novost,
které
metadiskursri,
brání
pohybujeme v rriznych.vrstvách
typu
moderny.
vnitŤnírozpornosta peripetietohoto
Moje zkratkovitéohlédnutínemá za cíl pŤedstavitv]ÍSledkyliterárněhistorickéhobádání ani pÍipomenoutmnohokIát analyzovanou problematiku. Je neseno snahou uvéstna scénuminulost českékritiky jako stál;f' měnícíse zápas
o porozumění,o nov1irozvrh smyslu. ,,Každérisilíporozumět,..píšeGadamer,
,,tak začínátim, že něco, S čímse setkáváme, nám pŤipadápodivné,provokující, dezorientujici,._tedy zkušenostirozuměnívždycky pŤedpokládajinesnáze.
stereotyp,spokojen1fs naleSamozfejmése vždy proměřuje v nesamozŤejmé,
reflexe,
kterépŤipomínám,vyzením metody,rušíridiv a tím i objev. Kritické
jakje
pÍedmět
artikulovat'
a|e zárove jamožné
rústalyvŽďy ztázáni nejen,
VŽdy Se v reneby|y
cílem.
kémožnostiporozuměnísk tá' Analfza, deskripce
se vtiskoformy..,
životu
projektech
nové
životní
cepci, v kriticklch
,,zkoušely
jak
postihl
pÍesně
varianty,
vytváŤeny
nové
společenské
val nov! smysl, byly
reagovat
(Šalda
by
měl
literární
historik
1933:
256)'
kitik
a
F. X. Šalda
,,na
všechny v;yronydoby, i sociální i politické,jemněji než básník. Musí vidět
hlouběji do pŤítomnostii do budoucnosti než básník...Jan Patočkajako by
v tomto textu pokračoval:,,Kdo nemá odvahy a trpělivosti k tomu, aby spatŤil
v uměnítvoŤivyzápas o posledníoÍázky|idství,o jeho samodanyobsah životní ['..] musí z stat hluch1/nebo neplodny..(Patočka1938:249)' K těmto apelativním závěrúm směŤovalvtakémoie krátkéexkursy do historie kritického
myšlení.

Literatura
ČRpBK, Josef
1913 ,'Krása moderrrív1/tvarné
fbrmy..,PŤehled12,3. 10., str' 3,7
FRANK, Manfred
2000 Co je neostrukturalismus? (Praha)
KUBIŠTA, Bohumil
194.1I|912],,o duchovnímpodkladu modernídoby.., in B' K.: PŤedpoklady
slohu (Praha: Otto Girgal), str. 86-92

I9

Mám na mysli nástup píedvá|ečné
moderny a poválečnouavantgardu,které
vytváŤejínovy rozvrh problematiky'Jednímztéch, kteÍípojmenovali nov! radikální pŤedělv kitickém myšlení,byl Josef Čapek.Moderní uměnístojí,,vědomě na základně zcela nové...Tentokrátproti labilitě subjektui proti historismu či nadosobnímvazbám stavíumělec i kritik něco ,,absolutnějšího,
co je duchové:articifielnost či umělost formy.., která je nadŤazenaskutečnosti(Čapek
1913).Umění - autonomnítvorba - vykazuje ze svéhohájemstvíjakoukoli intervenci vnějších čel , neuznává požadavky,kteréby umělci cokoli nakazovaly, i z historie si bere, co pokládá za inspirativní.Je otevŤenprostorpro experimentaci všehodruhu. Nemíním zastíÍat,Že polemiky mezi pŤedválečnougeneracía poválečnouavantgardoubyly někdy víc neŽ pŤíkré,
ale tím se nám nesmí
ztrácet ze zÍete|erizkésepětí,návaznost obou vln. NapŤ.jen obtížněmriŽeme urjen samo sebe
čitautoratěchto tezí:,,Uměleckédíloje ukončené
a pŤedstavuje
t...] Má sv j Ťád'svou vlastníŤeč' pln1/a specifick! v!,raz[,..l,,,teprvepokačováníukazuje na Karla Teiga: ,,Funkcíuměníje zjemřovati, stvoŤitia Saturovati senzibilitu [...]..(Teige 1966:536). Jen letm1/pohled na uměleckou tvorbu tehdejšídoby m Že pŤesunoutslova o autonomii umění pouze k programo.
vlm postulátrim.Požadavekautonomieje základnímpripcipem, kter;ípŤijalaza
vlastníširoká škála umělcri nejrriznějších
estetick1ichdrientací.Stejně zÍejmé
je' Že se setkáváme se zŤetelnymisignály naléhavého
problému,ktery T. W.
Adorno ve svéesteticeuvádí do širšíchsouvislostí;jak! je vztah estetickéaujevu. Tento vztah se stává základem
tonomie uměnía uměníjako společenského
projekty' kterése snaŽí
všechinterpretací.Stále se setkáváme s nejrťrznějšími
restituovat v,lznam umění v lidském životě.Teoretikovéavantgardy se pokoušeli vyhnout tomuto dilematu konstruktempoetismu a konstruktivismu,tj. oddělit sférusvobodnéhosubjektu (fantazie,sen, moderní senzibilita) od sféry
ričelového,
racionálního,civilizačníhoprojektu.Latentně bylo toto ,,Ťešení..obNapŤ.Bohumil Kubištasi kladl otázku: ,,Jakje
saženov letech pŤedválečn/ch.
moŽno odvozovat p vod moderníhoumění od toho, co se Zve technicklm po.
krokem?..(Kubišta 194.7:|l8). Dualismus poetismu a konstruktivismuje však
pouze jedním z vyrazi onoho napětímezi autonomnostía konkétnímhistoricdiskursu nejrriznějším
ky situovan1imadresátem.ReÍlektujího všichniričastníci
a sluŽebnéumění),snahouo jejich
zptisobem.Snahou o izolaci obou pÓlri (čisté
integraci(Čapkovorisilí o destrukci vysokéhoa periferního),rozloŽenímpola.
rit do rriznych Žánrú(umělecká tvorba a publicistika),snahouo dominantnípo.
staYeníjedné sféry (marxistická kritika) nebo popŤenímsamotnlch zák|adních
je zde společn1i
postulátritohoto typu modernosti.Nicméněve všechpŤípadech
diskurs. Jako nezbytnou s|ožkuobsahuje i reflexi pŤítomnostiideologického
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prvku, kter1iz vnitŤníhorozporu vyplfvá a kter;Íse stal prúvodcemmnoha kritickych postojŮ.Jestližetento typ diskursu se v totalitnímsystémuaktualizoval
je nasnadě,Že se často
a stal se složkouzcela odlišnlch kontliktníchstŤetnutí,
postihnout novost,
které
metadiskurs
brání
,
pohybujeme v r zn ch.vrstvách
typu
moderny.
vnitŤnírozpornost a peripetie tohoto
Moje zkratkovitéohlédnutínemá za cíl pŤedstavitv sledky literárněhistorickéhobádání ani pŤipomenoutmnohokráÍ anaIyzovanouproblematiku. Je nese.
no snahou uvéstna scénuminulost českékritiky jako stál ' měnícíse zápas
Gadamer,
o porozumění,o nov! rozvrh smyslu' ,,Každétisilí porozumět,..píše
provokujípÍipadá
podivné,
nám
s
čím
se
setkáváme,
,,tak začináÍim'ženěco,
nesnáze.
cí, dezorientující.._tedy zkušenostirozuměnívždycky pŤedpokládají
s nalev
spokojeny
Stereotyp,
se vždy proměřuje nesamozŤejmé,
SamozŤejmé
vypŤipomínám,
reÍ]exe,
které
zenímmetody,rušíridiv a tím i objev. Kritické
jajak
je
pŤedmět
zárove
artikulovat,
a|e
moŽné
rristaly vždyz Íázáni nejen,
v
reVŽdy
se
nebyly
cílem.
kémoŽnostiporozuměnískytá. Ana|yza,deskripce
cepci' v kritick;Íchprojektech,,zkoušelynovéživotníÍbrmy..,životuse vtiskovarianty,jak pŤesněpostihl
val nov! smysl, byly vytváŤenynovéspo|ečenské
(Šalda
by měl reagovat ,,na
literární
historik
1933:
256).
kitik
a
F' X. Šalda
jemněji
politické,
než
básník. Musí vidět
i
v
rony
doby,
i
sociální
všechny
hlouběji do pŤítomnostii do budoucnosti než básník...Jan Patočkajako by
v tomto textu pokračoval;',Kdo nemá odvahy a trpělivosti k tomu, aby spatŤil
v umění tvoŤiv! zápas o poslední otázky lidství, o jeho samodan! obsah životní [...] musí ztistathluchy nebo neplodn;/..(Patočka1938: 249). K těmto apelativním závěrrim směŤovalytakémoje krátkéexkursy do historie kritického
myšlení.
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l.

momentyranéhočeského
PÍe|omové
státu v literatuÍe10. až 12. století
JIRI HOSNA

Zák|adnímmomentem v dějinách ranéhočeskéhostátu je pŤljetíkňesťanství
pňedstavitelemknížecíhorodu a jeho upevřování v zemi. Funkce kŤesťanství
v raně stÍedověkch státechtak byla a většinouje aždodneschápána pŤedevším
jako zá|eŽitostpolitická. Politick! vyznam pŤtjetí
kŤtukníŽetema jeho družinou
jistě mělo, dokládajíto samotnéliterárníprameny'Nejstaršímdílemlíčícím
pokŤtěníčeskéhoknížeteBoŤivojeI. na dvoÍemoravskéhovládce Svatopluka arcibiskupemMetodějemje legenda Vita et passio sancti Wenceslaiet sancteLud.
rnile ave eius z|et992-994, jejímžautorembyl Kristián - mnich bÍevnovského
k|ášteraa pŤíbuzn1/
druhéhopraŽskéhobiskupa, SlavníkovceVojtěcha' Na otáznáboženství,
odpoku knížeteBoŤivoje,co dobréhoby mu pŤines|okŤesťanské
vídábiskup Metoděj:,,[...]stanešse pánempánrisv ch a všichninepŤáte|é
tvoji budou podrobeni moci tvéa potomstvotvé každodenněvzr stati bude jako
pÍeve|ikáňeka,do níŽse vlévajíproudy rozličn;ich potok .. (Ludvíkovsk;/l978:

t9-2r).

Jako spolupracovníkav budovánístátu pŤedstavi|někter! z ŽákŮ svéhoučitele a moravskéhometropolitu Metoděje. Když popisuje Metodějriv prorocky
dar, uvádíjeho pÍedpověďjednomu velmi mocnémupohanskémuknížeti,kter1/
sídlil na Visle, tupi| kŤesťany
a činiljim násilí.Metoděj mu po pos|echvzkázal:
ti
bude,
synu, dáš-|ise pokňtítidobrovo|něv svézemi, abys nemuse|b;Ít
',Dobré
pokĚtěnnásilně jako zajaÍecv cizí zemi.*NapomínanyknížezŤejměMetodějovy rady neuposlechl,a tak se proroctvívyplnilo.
Jindy zase bojoval Svatopluk bez rÍspěchus pohany'Metoděj jej vyzval, aby
u něho strávil svátek svatéhoPetra,a vyslovil drivěruv Boha, žemu pohany vydá. CoŽ se i stalo, dotvrzuje autorŽivot(l sv.Metoděje (Vašica 1996:285).
Státotvornoufunkci novékÍesťanské
víry máme doloženui v literárníchdílech jin1ch národrj' kteréprocháze|y podobnou fázi zrodu raně stŤedověkého
státu a písemnictví.Po nezdaru upevnit stát podporou pohanskéhoku|tu pŤrjal
kyjevsk! kníŽeVladimír kŤest(981ls). Nestor uvádí ve svémletopise,žeV|adimírpňi obléhání
jestližese vyplní
městaKorsuně učinilslib, žese dá pokÍtít,
zpráva, kterou na stňele poslal jeden muŽ z Korsuně. Informoval Vladimíra
z)

momentyranéhočeského
PÍe|omové
státu v literatuÍe10. aŽ 12. století
ltŘí HoŠNn

Zák|adnim momentem v dějinách raného českéhostátu je pňijetíkÍeséanství
pŤedstavitelemknížecíhorodu a jeho upevřováni v zemi. Funkce kĚeséanství
v raně stÍedověkychstátech tak byla a většinouje aždodnes chápána pŤedevším
jako zá|ežitostpolitická. Politicky v,lznam pŤijetíKtu knížetema jeho družinou
pojistě mělo, dokládajíto samotnéliterárníprameny.Nejstaršímdílemlíčícím
kftění českéhoknížeteBoŤivoje I. na dvoŤemoravskéhovládce Svatopluka arcibiskupem Metodějem je legenda Vita et passio sancti Wenceslai et sancte Lud.
mile ave eius z|eÍ992-994, jejimŽ autorembyl Kristián - mnich bŤevnovského
klášteraa pŤíbuzn1/
druhéhopražskéhobiskupa, Slavníkovce Vojtěcha. Na otázodponáboženství,
ku knížeteBoŤivoje,co dobréhoby mu piineslo kÍesťanské
vídábiskup Metoděj: ,,[...]stanešse pánem pánri sv1/cha všichninepÍátelé
tvoji budou podrobeni moci tvé a potomstvo tvékaždodenněvzrristatibude jako
pÍevelikáŤeka,do níŽse vlévajíproudy rozličn;/chpotokri..(Ludvíkovsk;/1978:
19-21).
Jako spolupracovníka v budování státu pŤedstavilněkter1/z Žáki svéhoučitele a moravského metropolitu Metoděje. KdyŽ popisuje Metodějúv prorock!
dar, uvádíjeho pŤedpověďjednomu velmi mocnémupohanskémuknížeti,kter!
sídlil na Visle' tupil kňeséany
a činiljim násilí.Metoděj mu po pos|echvzkáza|:
ti
bude,
synu, dáš-lise pokňtítidobrovolněv svézemi, abys nemuselb1/t
,,Dobré
poKtěn násilně jako zajatecv cizizemi.,, Napomínan1/knižezÍejméMetodějo.
vy rady neuposlechl,a tak se proroctvívyplnilo.
Jindy zase bojoval Svatopluk bez spěchu s pohany' Metoděj jejvyzva|, aby
u něho strávil svátek svatéhoPetra, a vyslovil dtivěru v Boha, žemu pohany vy.
ďá. CoŽ se i stalo' dotvrzuje autorŽivota sv.Metoděje (Vašica |996:285).
Státotvornoufunkci novékÍeséanské
víry máme doloženui v literárníchdílech jinych národri, kteréprocházely podobnou fází zrodu raně stŤedověkého
státu a písemnictví.Po nezdaru upevnit stát podporou pohanskéhokultu pÍijal
kyjevsk! knížeVladimír Kest (987/8).Nestor uvádí ve svémletopise, žeY|adimír pŤiobléháníměsta Korsuně učinilslib, žese dá pokÍtít,
jestližese vyplní
zpráva, kterou na stŤeleposlal jeden muž z Korsuně. Informoval Vladimíra
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dodávku vody. Vladimír díky tomu dobyl měso moŽnostipŤetnoutobléhan;/m
to a vyhroŽoval byzantskym císaírim,že dobude i CaÍihrad,jestliŽe mu nedají
namítali,že nemohou dát svou sestru
za manželkuSvou sestruAnnu. CísaÍové
za manželkupohanovi.Vladimír odpověděl' aby pŤišlis jejich Sestrouduchovní a pokÍtili ho.
Motivace Vladimírova kŤtudále graduje sdě|enímo jeho očnímonemocnění.Po pŤijetíkitu opět vidí a vyznává, že teprvenyní spatiil pravéhoBoha. Po
víŤe.Následuje V|adi.
kŤtuse dá oddat s princeznouAnnou a učíse k-Ťesťanské
mír v rozkaz zničitmodly a pŤijrnoutkŤestv ŤeceDněpru. Toto je zcela v soupanovníka,kterése kromě stavby kostel proladu s povinnostmi kňesťanského
jevovaly i v tom, že ,,poča|bráti u vznešench rodin dětí,a dávati je počalna
učeníkniŽné;a matky těch rodin plakaly pro ně, neb ještě nebyly se utvrdily
plakaly. Atím,Že rozdáni byli na učeníknihám, nau vííe,ale jako pro zemŤelé,
plnilo se proroctvína zemi Ruské,kteréŽtodí:V ty dnr uslyšíhlušíslova kniŽ.
Neb tito nebyli prvéslyšeli s|ova kniŽného
ná, a jasn1ybude jazyk breptav1/ch.
(písmasvatého),ale božímÍizenima z milosti svéslitova|se BŮh nad nimi [...]..
(Nestor 1954:96).
A|uze z proroka Izaiáše(29'l8) se shoduje se sedmym veršenrProgLasu sv.
Konstantina-Cyrlla,Yyraz slovo knižnítu znamená slovo Písma' tedy Bible.
Rovněž a|uze z knihy Exodus (33'19) o Písmu svatémjako milosti poukazuje
ke smyslu l0. veršeKonstantinovaProg,lasu:,,Darten je věru od Boha dany..
(Vašica|996 140). Driraz položen! na knižnívzdé|áni,zna|ostpísma'a v d sledku toho i porozuměníPísmu svatémumajízcela nepopiratelnyzák|ad v názorech sv' Konstantina-Cyrila a jeho pokračovatel . Lze jej označit za kon.
státria obrácivi|izace raně stŤedověk;fch
stantníatribut nastupujícíkŤesťanské
doby. Knitéto
funkci
kŤesťanství
vyznamnou
eschato|ogickou
žídalší,neméně
je
(Zj
5,1-|0),
na
tr
ně
kter;/
v
ruce
tím,
pečetěmi
drŽená
a
ha zapečetěnásedmi
je podle Starozákonní
tradiceknihouprorockou(Iz 8,l6; 29,1|n;Ez2,9),Je shra pŤenutímceléhoStaréhozákona ajedině obětovan;íBeránekji m Že otevŤít
V
okamžiku
smyslu.
knihy
nového
všechny
tyto
číst.V JeŽíšiKristu nablvají
naplněníbožívrile do posledníhopísKristova pŤíchodudocházíke konečnému
(
M
t
5 , 1 8 ;S l o v n í kl 9 9 l : | 7 8 ) .
mene
NezastupitelnouÍ'unkciv eschatologickypojatémrámci světov1/chdějin mají ,,knihy Páně.. v KonstantinověProglasu (Vašica 1996: 142). Do eschatoloŽivotcl svatéhoVticlava z prvni poloviny 10'
gicky pojatéhostaroslověnského
je
století rovněžzačleněnmotiv knihy. Jeho vlznam nenídoslovn!, a|e vypl1/vá z eschatologickéstrukturylegendy.Hned v rivodu se autor odvolává na naplněníprorockéhoslova. KnížeVáclav je ten, kdo si dobŤeosvojil smysl slo.
)A

kter]i se jeví jako jedno.jedinézaslí-onskÝch knih, tedy soubor božíhoSlova,
až ke
j; diny Lámérboží'doveden! na Václavovi samotn m Bohem
ff' íil
naplnění.
konečnému
..".n,"t'u.orogick1f
jeho báby
rámec pŤilíčeníživotníhoridělu svatéhoVáclava a

,,renovationis
tákerristian.Svédílopsalv atmosféie
,",IJi"áÁirv aáorzu;e
b.ít podle pŤedstav
- obnovy Ťímského
impéria,kterémělo
,.]".ii no.áni..
vládcrj pod egidou ňímkŤesťansk./ch
spolupráci
na
budováno
Vojtěcha
#;.';
legendy
oty III. TíebažeKristiána od autoraprvní Staroslověnské
'r.ii-,"
Kesťanské
"''."nežpri1století,
komponujeji rovněžna eschatologickéose
ácii
"i"" N":ejim počatkui konci stojíKristus - alÍai omega dějin. Svat! Vácr'i'..i".
božímilosti: ,,A to ráčil dobrotiqi Hospodin zprisobiti
i;;]";.'d,"áníklm
muŽe, aby se
a slávě jménasvéhoa na drikaz zásluhy blahoslaveného
[
ve
svédobroti,tun"" jasněji objevilo všemnárodťrm,žeBrih všemohoucí
nJ"t'uar"
ochránve1kého
obrátil,
uo*.i n'a.ooučesŘému'kter;/ se teprve nedávno k němu
a činí
bojí
Boha
kdož se
." |ri"ny,tut podle slov Pisma, Že v kažďémnárodě,
ještě
rozvice
hŤích,
spáuedinost, pri;emny jest jemu, a že kdežse rozhojnil
hojnila se milost.,(Ludvíkovsk1/|978:19).
jeví jako zásadnípÍePŤijetíKesťanstvíse v soudobéliterárnítvorbě tudíž
je
lom v historii Čech.Zďá Se,žeeschatologickéviděníhistorie konkretizováno
staršíprvní staroslopostavousvětce,popŤ.u Kristiána dvěma světci, pÍičemž
Václaoněch událostí,pÍedstavuje
věnská legenda,jejížautor byl současníkem
Slova
zaslíbení
vládce, v němžse naplnilo
va jako stravedlivéhoa zbožného
Vácmezi
paralelou
Kr.ista.Konečnénaplněníje zv,lraznénod sledně vedenou
lavem a Kristem. Latinská legendistikarozšiŤujetoto Schémaridaji o duchovních a klericích,kteííse shromažďujíkolem Václava, a on je oblékáa obdarovává jako členysvévojenskédružiny.VáclavŮv obraz v legendáchpíedstavuje
nejenomjako prostŤedekk prosazenísvé
panovníka,kter1;ichápal kŤesťanství
suverenity a k dosaženíspásy duše,ale i jako určit1iznak vyššívzdělanosti
a kultury - latinsky discipiinae _ tj. kÍesťansklchmodelri bytí,Života a myšle.
a francko-latinskétradici.
ní,jak se s nimi setkával v byzantsko-slovanské
Vlastníspisovatelské
dílo druhéhopraŽskéhobiskupaVojtěcha(legendao sv.
_
Gorgoniovi a homilie o svatémAlexiovi) naznačuje,že latinskéa Ťecké bynavzájem
se
pozitivně
jsou schopny
zantsképolitické a duchovní prostŤedí
ekumenismu,kter;,ibyl vlasr
ovlivřovát, nkže se někdy hovoŤío stŤedověkém
ní nejen italskémulatinsko-Ťeckému
mnišstvína pÍelomu 10. a 11. století,ale
Když poselstvočesprostŤedí.
měl svou obdobu v českémlatinsko-slovanském
kéhoknížeteBoleslava II. projednávalona podzim r.992 s Vojtěchem v Římě
podmínkyjeho návratu domri, bylo patrnějednou z nich i zÍizeni benediktin-
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dodávku vody.Vladimír díky tomu dobyl měso moŽnostipŤetnoutobléhan;/m
to a vyhroŽoval byzantskym císaŤrim,
že dobude i CaŤihrad,jestližemu nedají
za manželkusvou SestruAnnu. Císaíovénamítali,že nemohou dát svou sestru
za manŽe|kupohanovi.V|adimír odpovědě|,aby pÍišlis jejich sestrouduchovní a pokŤtiliho.
Motivace Vladimírova kŤtudále graduje sdělenímo jeho očnímonemocnění.Po pÍijetíKtu opět vidí a vyznává, Že teprvenyní spatŤilpravéhoBoha. Po
kŤtuse dá oddat s princeznouAnnou a učíse KesťanskévíŤe.Následuje Vladimír v rozkaz zničitmodly a pÍijmoutKest v ŤeceDněpru. Toto je zcela v soupanovníka,kterése kromě stavby kostelriproladu s povinnostmi kŤesťanského
jevovaly i v tom, že ',počalbráti u vznešenychrodin dětí,a dávati je počalna
učeníknižné;a matky těch rodin plakaly pro ně, neb ještě nebyly se utvrdily
plakaly.A tím'žerozdáni byli na učeníknihám, na.
u víÍe,ale jako pro zemŤelé,
plnilo se proroctvína zemi Ruské,kteréŽtodí:V ty dni us|yšíhlušís|ovakniŽ.
ná, a jasn1ibude jazyk breptavych.Neb tito nebyli prvéslyšeli slova knižného
(písmasvatého),ale božímÍizenima z milosti svéslitoval se Brjh nad nimi [..']..
(Nestor 1954:96).
Aluze z proroka Izaiáše (29' l 8) se shoduje se sedmym veršemProglasu sv.
Konstantina-Cyrlla.Yyraz slovo knižnítu znamená slovo Písma, tedy Bible.
Rovněž a|uze z knihy Exodus (33'19) o Písmu svatémjako milosti poukazuje
ke smyslu l0. veršeKonstantinovaProglasu:,,Darten je věru od Boha dan!..
(Vašica1996: 140). Driraz položen! na kniŽnívzdě|ání,znalost písma,a v d sledku toho i porozuměníPísmu svatémumajízcela nepopiratelnyzáklad v názorech sv. Konstantina-Cyrila a jeho pokračovatel. Lze jej označitza kon.
civi|izace raně stfedověk;/chstátti a obrástantníatribut nastupujícíkŤesťanské
tétodoby. Knifunkci kŤesťanství
vyznamnou
eschatologickou
neméně
ž,í
další,
ha zapečetěnásedmi pečetěmia drŽenáv ruce tím,kter;íje na tr ně (Zj 5,|_L0),
je podlestarozákonní
tradiceknihouprorockou(Iz 8,l6; 29,||n;Ez2,9)' Je shra pÍeBeránek ji mrižeotevŤít
nutímceléhoStaréhozákona a jedině obětovan1/
V
okamžiku
nového
smyslu.
všechny
tyto
knihy
Kristu
nablvají
číst.V JeŽíši
naplněníbožívrj|edo posledníhopísKristova pŤíchodudocházi ke konečnému
(
M
t
1
9
9
l
:
l
7
8
)
'
mene
5,l8;Slovník
Nezastupitelnouf.unkciv eschatologickypojatémrámci světov ch dějin majÍ ,'knihy Páně.. v KonstantinověProglasu (Vašica 1996: |42). Do eschatoloŽivota svatéhoVrjclavaz prvni poloviny 10.
gicky pojatéhostaroslověnského
je
knihy.
Jeho v znam nenídoslovny, a|e vypl1istoletí rovněžzačleněnmotiv
v rivodu se autor odvolává na naHned
vá z eschatologickéstrukturylegendy.
je
kdo si dobŤeosvojil smysl sloVáclav
ten,
plněníprorockéhoslova. Kníže
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-onskÝch knih, tedy soubor božíhoSlova,
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kter! se jeví jako jedno.jedinézaslí-

naVác|avovisamotnlmBohemažke
doveden;Í
boží,
dinyLamér

naplnění'
..".n,"t,utotogick!
konečnému
jeho báby
rámec pŤilíčeníživotníhoridělu svatéhoVáclava a
,,renovationis
dáarzu;e takéKristián. Svédílo psal v atmosféŤe
,"JJi"á'ir-y
blt podle pŤedstav
mělo
které
impéria,
Ťímského
obnovy
Románi..i;;.ii
vládcri pod egidou ÍímkŤeséansk./ch
;';n" Vojtěcha budováno na spolupráci
legendy
oty III. TŤebažeKristiána od autora první staroslověnské
't!i'"
"r'"il
ji rovněžna eschatologickéose Kesťanské
áeii"i"" nežpŮlstoletí,komponuje
Kristus - a|Íai omega dějin. Svat! Vácstojí
konci
i
jejím
počátku
t,i'io.i". Na
ráčil dobrotivf Hospodin zprisobiti
i;;-j" p."',i"áníkem božímilosti: ,,A to
blahoslavenéhomuŽe,aby se
t ct,uat"a slávějména svéhoa na d kaz zásluhy
všemohoucíve svédobrotinuJ ,tun"" jasněji objevilo všem národŮm,žeBťrh
velkéhoochránuo,.i na'oau čestému,kter;' se teprve nedávno k němu obrátil,
se Boha bojí a činí
." |ri"ny*ut podle slov Písma, Že v kaŽďémnárodě, kdož
hÍích,ještě vice rozspravedínost,pri3emnyjest jemu, a Že kdežse rozhojnil
hojnila se milost..(Ludvíkovsk! 1918:19),
jeví jako zásadnípŤePÍijetíKesťanstvíse v soudobéliterárnítvorbě tudíŽ
je
|om v historii Čech.Zdá se, žeeschatologickéviděníhistorie konkretizováno
postavousvětce,popÍ.u Kristiána dvěma světci, pričemŽstaršíprvní starosloVáclaoněch událostí,pŤedstavuje
autor byl současníkem
vcnsu legenda,.1e1iz
Slova
zaslíbení
va jako s|ravedlivéhoazboŽnéhov|ádce,v němžse naplnilo
Vácmezi
paralelou
trrista. Konečnénaplněníje zvyrazněno dŮsledně vedenou
lavem a Kristem. Latinská legendistikarozšiŤujetoto schéma daji o duchovních a klericích, kteŤíse shromažd'ujíkolem Václava, a on je obléká a obdarovává jako členysvévojenskédružiny.Vác|avriv obraz v legendáchpŤedstavuje
nejenomjako prostŤedekk prosazenísvé
panovníka,kter1/chápal kÍesťanství
suverenity a k dosaženíspásy duše,a|e i jako určit]/znak vyššívzdělanosti
a kultury - latinsky discipiinae _ tj. Kesťansklch modelri bytí,životaa myšlea francko-latinskétradici.
ní,jak se s nimi setkával v byzantsko-slovanské
Vlastní spisovatelské
dílo druhéhopraŽskéhobiskupaVojtěcha(legendao sv.
_
Gorgoniovi a homilie o svatémAlexiovi) naznačuje,Že latinskéa Ťecké bynavzájem
se
pozitivně
jsou schopny
zantsképolitické a duchovní prostŤedí
ovlivĎovat, takžese někdy hovoŤío stÍedověkémekumenismu, ktery byl vlastní nejen italskémulatinsko-Íeckému
mnišstvínapŤelomu 10. a ll. století,ale
KdyŽ poselstvočes.
prostÍedí.
měl svou obdobu v českémlatinsko-slovanském
kéhoknížeteBoleslava II. projednávalona podzim r,992 sVojtěchem v Římě
podmínkyjeho návratu dom , bylo patrnějednou z nich i zÍizeni benediktin-
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skéhoklášterav Bňevnověnedaleko Pražskéhohradu. Šloo prvnímuŽsk;/benediktinsk]/konventv Čechách.Jeho jádrem se stali mniši,kterépŤivedlbiskup
Vojtěch z Ťímského
klášterana Aventinu.Vzhledem k ekumenickétradici latin.
sko.Ťeckého
klášterana Aventinu |ze uvaŽovato tom, žev Bňevnověnašlimísto i mniši slovanskéhojazyka'
Bilingvnost v liturgii i silnépozice slovanskéhoduchovenstvana knížecím
dvoÍevčetněÍ.aktoru
srozumitelnosti,a tedyjakésisubstitucevernakulárníhojazyka, nás vedou k názoru, že politická koncepce vzdělanéhookolí císaŤeoty
III., k němuž ná|eže|i Vojtěch, si byla pŤiplánech na vytvoĚenís|ovansképrovincie obnovenéŤíše
těchto skutečností
vědoma.PŤemyslovciměli stanoutmezi králi spolupracujícímina velikémdíle obnovy impéria.StaršíhistoriograÍie
posuzovala Vojtěchovu roli z hlediska soupeňenímezi Piemyslovci a Slavníkovci, tedy jako PŤemyslovc m nepŤátelskou(Šusta1937:488)' V novějšíhisjsou Vojtěchovy diplomatickékroky posuzoványv souhlasese
torickéliteratuŤe
zájmy kníŽeteBo|eslava II., ale v rozporu s čes[imi velmoži.ota III. na své
pouti k hrobu sv' Vojtěcha do Hnězdna na pŤelomuroku 999-1000 vyčkával
v Řezně na iniciativu českéhoknižeÍe.YPraze však po smrti Boleslava II. vrcholí vládní krize, zprisobenádeÍ.enzívou
česképŤemyslovské
moci pŤedPoláky' a proto se otovlm spolupracovníkemstává Boles|av Chrabr]/(TŤeštík
l998:
94-96).
Vojtěch v episkopát (982-997) je ve svémprriběhui konci pĚelomovouetapou raně stňedověklchčesk;17ch
dějin jednak vlastníbiskupovou diplomatickou
a politickou aktivitou,jednak posmrtnourictou k světci, v nížse postupněvyhrařovala trojítradice (Slavníkovci 1987:73-8l). Vojtěchovy pŤedstavyo mís.
tě a funkci českého
státu v obnovenéŤímské
Ťíši
ztvárnil ve svélegenděPňemys|ovec Kristián' SouŽitíms italskymi mniohy i cestami do Itálie lze vysvětlit jeho evropsk rozhled, projevujícíse pŤedevším
v pochopenív znamu slovanské
ku|tury a literaturyjako ričinného
prostŤedkupŤiplněnízákladního kolu círk.
ve šíŤit
Kesťanství.Zahajujeproto svédí|olíčením
christianizaceMoravy cyrilometodějskoumisií.Vysoko hodnotípraxi s|ovanskéliturgie a zatazujedo své
práce Cyrilovu obranu s|ovanskéhojazyka v bohoslužbě.Tragick! konec Sva.
toplukovy vlády pouŽívájako mementopro svésoučasníky.
Vlastní historii Čechrj začínáKristián mytem o p vodu pŤemyslovského
rodu. Je zde podán ve své
p vodní magickéfunkci a v kompozici legendy pÍedstavujearchetyp kŤtukni
ŽeteBoŤivojeI.
PŤemysloráč pÍedstavujev Kristiánově líčení
pŤedobrazkŤesťansk1ich
vládc ' zajišťujících
ňád a mír.oslovením Metodějovlm se BoŤivojeI. dotkla boží
milost' Tím se dynastii PÍemyslovcridostalobožíchzaslíbení,podobnějako Abzo

smlouvy s Hospodinem.Jak jsme se jiŽ zmínili v]yše,
rahamovipŤiuzavŤení
nejvyššímilostíobdaŤilB h českynárod ,,novym..mučedníkem
Václavem. V souzněni s první staroslověnskoulegendou se tato milost vztahuje pŤedevším
na
bratrovraha Boleslava L' ktery se počal rozpomínat, ,,tŤebaspozdě na svrij
hÍích..(Ludvíkovsk!|978:79). Boleslav I. je zbaven hiíchu- s ním i cely pŤemyslovsk! rod má možnostpodíletse na vládě v kŤesťanském
impériuoty III'
jako král slovansképrovincie.
Svaty Václav zde již pŤedjímáfunkci nebeskéhoochránce českéhostátu,revládnoucímknížetema dynastií.Současněvšak autor do jeho
prezentovaného
postavy promítáideální obraz vládce kňesťanského
království'pŤedevším
v záscéněsoubojes kouňimsk;/mkníŽetem.KŤíž,kter;/se zjevil odbojnému
věrečné
kouŤimskému
knížetina Václavově čele,je vitézn,lmznamenímKrista i císaŤri.
Stává se tak symbolem misionáŤského
programu kŤesťanského
otova impéria,
v němŽ silně rezonovaly symbo|y Ťímského
jehož první pŤedstavitel
císaŤství,
KonstantinVeliky ve znameníkŤižezvítěz|\na<Jpohanskymprotivníken. KnížeYác|avzde zastupujesamotnéhoKrista, kter se znamenímkŤíŽezjevil napŤ.
Plakidovi, pozdějšímusvětci Eustathiovi.Václav tu nevystupujejako podmanitel poraženéhoodp rce' ale jako vladaŤšíŤící
kŤesťanství
pokojnou cestou:
,,[...]pozvedl ho svat! vévoda,aby mu dal políbenímírua upevni|pokojně nad
ním inad jeho krajem svépanství'uděliv mu moc, aby spravovalien kraj, pokud bude živ..(Ludvíkovsk l978; 103).
Rozpad pÍemyslovské
moci po smrti Bo|eslavaII. (999) a tíseř doléhající
na
.
zbyléčlenydynastiesnad nejnázornějidokládá proskinezekněžnyEmmy, manže|kyBoleslava II. a matky knížatJaromíraa oldŤicha,na dedikačnímvyobrazeníke Gumpo|dově svatováclavskélegendě.Datum vzniku wolÍ.enbÍittelského
.]!9ni* se klade pŤedrok l006. oslavn;íkorunovační
motiv spojujetematicky
dvě pŤedstavy
- knížetea mučedníka.
K|ečící
kněŽnaprosi světcea zároveř kníza záchranu sv;íchdětí- pňíslušníkri
téhoŽrodu a potenciálníchkníŽatté.
iey
hožnároda.
pŤemyslovskéhopanství byla pňekonána v|ádou knižete oldÍicha
..^Krize
(l012_1034)ajeho syna Bíetislava (to:+_tos5).
t.
Bňetislavse pokusil navázat,nacírkevněpolitickou myšlenkuobnovy
ňímské
Ííšeoty III. a svatéhoVojtecha.Jejím literárnímohlasem je veršovaná
svatovojtěšskálegenda Quatuor
,^y"?:,, sepsanáv posledníčtvrtině
l l. stoletícizincem, tter;1i Čecnacnzaomácně| a měl pŤeh|edi o staršíchvojtěšsk;ych
|egendách(S|avníkovci 1987:
200).
Historicky zpracoval krizovéobdobíve v voji českého
státu i jeho pŤekoná-.
nl
první česk1;ikronikáŤ Kosmas, děkan pražské
svatovítskékapituly
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skéhoklášterav BŤevnověnedaleko Pražskéhohradu' Šloo první mužskf be.
nediktinsk1ikonventv Čechách'Jeho jádrem se stali mniši,kterépŤivedlbiskup
Vojtěch z Íímského
klášterana Aventinu.Vzhledem k ekumenickétradici latinsko-ňeckého
klášterana Aventinu lze uvažovato tom, Že v BŤevnověnašlimísto i mniši slovanskéhojazyka.
Bilingvnost v liturgii i silnépozice slovanskéhoduchovenstvana kníŽecím
dvoŤevčetněÍ.aktoru
jasrozumitelnosti,a tedyjakésisubstitucevernakulárního
zyka, nás vedou k názoru, že politická koncepce vzdělanéhookolí císaŤeoty
III.' k němuž ná|eŽe|i Vojtěch, si byla pŤiplánech na vytvoŤeníslovansképrovincie obnovenéÍíšetěchto skutečností
vědoma.PŤemyslovciměli stanoutmezi králi spolupracujícímina velikémdíle obnovy impéria.Staršíhistoriografie
posuzovala Vojtěchovu ro|i z hlediska soupeŤení
mezi PŤemyslovcia Slavníkovci, tedy jako Píemyslovc m nepŤátelskou(Šustal937: 488). V novějšíhis.
torickéliteratuŤejsouVojtěchovy diplomatickékroky posuzoványv souhlasese
zájmy kniŽete Bo|eslava II., ale v rozporu s českymivelmoži.ota III. na své
pouti k hrobu sv. Vojtěcha do Hnězdna na pŤelomuroku 999_1000 vyčkával
v Řezně na iniciativu českéhokníŽete.Y Praze však po smrti Boleslava II. vrcholí vládní krize, zp sobená deÍ-enzívou
česképŤemyslovské
moci pňedPolá(TŤeštík
ky, a proto se otovlm spolupracovníkemstává Boles|av Chrabr11?
l998:
94-96).
Vojtěchtiv episkopát (982-997) je ve svémprriběhui konci pŤelomovouetapou raně stŤedověklchčesk1/ch
dějin jednak vlastníbiskupovou diplomatickou
a politickou aktivitou,jednak posmrtnou ctou k světci, v níŽse postupněvyhrařovala trojítradice (Slavníkovci l987: 73-8l). Vojtěchovy pŤedstavyo místě a Í-unkcičeského
státu v obnovenéŤímské
Ťíši
ztvárnil ve svélegenděPŤemys.
Iovec Kristián. Soužitíms italskymi mnichy i cestami do ltálie lze vysvětlit jeho evropsk! rozhled' projevujícíse pňedevším
v pochopenív znamu slovanské
prostŤedkupŤiplnění základníhorikolu církkultury a literaturyjako ričinného
ve šíŤit
Kesťanství.Zahajuje proto svédílo líčením
christianizaceMoravy cyrilometodějskoumisií.Vysoko hodnotípraxi slovanskéliturgie a zaÍazujedo své
práce Cyrilovu obranu slovanskéhojazyka v bohosluŽbě'Tragicky konec SvaVlastní historii Če.
toplukovy vlády používájako mementopro svésoučasníky.
rodu. Je zde podán ve své
chri začínáKristián mytem o privodupŤemyslovského
pťrvodní
archetypkŤtukní.
magickéÍunkcia v kompozici legendy pŤedstavuje
I.
žeteBoŤivoje
vládpňedobrazkÍesťansk1/ch
v Kristiánově líčení
Pňemysloráč pŤedstavuje
boŽí
BoŤivoje
I.
dotkla
Metodějov1im
se
ňád a mír.oslovením
cri, zajišťujících
jako
Ab.
podobně
dosta|o
božích
zaslíbení,
milost. Tím se dynastii Pňemyslovcri
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smlouvy s Hospodinem.Jak jsme se již zmínili v1/še,
nejrahamovipŤiuzavŤení
Vác|avem.V souvyššímilostíobdaĚilBtih česk! národ ,,nov m.. mučedníkem
znění s první staroslověnskoulegendou se tato milost vztahuje píedevšímna
bratrovrahaBoles|ava I.' kten-fse počal rozpomínat,,'tňebaspozdě na svrij
hňích..(Ludvíkovsk |978: 79)' Boleslav I. je zbaven hŤíchu- s ním i cel1/pÍeimpériuoty III.
myslovsk1/rod má možnostpodí|etse na v|ádě v kŤesťanském
provincie.
jako král s|ovanské
Svaty Václav zde již pŤedjímáfunkci nebeskéhoochránce českéhostátu,revládnoucímknížetema dynastií.Současněvšak autor do jeho
prezentovaného
postavy promítáideální obraz vládce kíesťanského
království,pŤedevším
v záscéněsoubojes kouňimsk1imknížetem.IGíž,kter1/se zjevil odbojnému
věrečné
kouŤimskémukníŽetina Václavově čele,je vítězn,lmznamením Krista i císaŤ'
programu kŤesťanského
Stává se tak symbolem misionáŤského
otova impéria,
jehož první pŤedstavitel
v němžsilně rezonovaly symboly Ťímského
císaŤství,
KonstantinVelik1/ve znameníkfiže zvítěz1\na<lpohanskymprotivníkenr.Kní.
žeYác|avzde zastupujesamotnéhoKrista' kter se znamenímkŤíže
zjevil napŤ.
Plakidovi' pozdějšímusvětci Eustathiovi.Václav tu nevystupujejako podmanitel poraŽenéhoodp rce, ale jako v]adaÍšíŤící
kŤesťanství
pokojnou cestou:
,'[...] pozvedl ho svat1/vévoda,aby mu dat políbenímírua upevnil pokojně nad
ním i nad jeho krajem svépanství,udě|iv mu moc, aby spravovalten kraj, pokud bude živ..(Ludvíkovsk;íl978: 103)'
Rozpad pŤemyslovské
moci po smrti Boleslava II. (999) a tíseř doléhající
na
zbyléčlenydynastiesnad nejnázornějidokládá proskinezekněŽnyEmmy, manŽelky Boleslava II. a matky kníŽatJaromíraa oldŤicha' na dedikačnímvyobrazeníke Gumpoldově svatováclavskélegendě'Datum vzniku wolÍ.enbijttelského
rukopisuse klade pŤedrok l006. oslavn korunovační
motiv spojujetematicky
- kníŽetea mučedníka.
dvě pŤedstavy
KlečícíkněŽnaprosísvětcea zároveř kn!
ŽeÍeZazáchranu sv1ichdětí- pÍíslušníkri
téhoŽrodu a potenciá|níchknížattéhož nríroda.
Krize pňemyslovskéhopanství byla pŤekonánav|ádou kniŽete o|dŤicha
(l012-1034) ajeho syna BŤetislavaI' (l034_1055).BÍetislavse pokusil navázat na církevněpo|itickou myšlenkuobnovy Ťímské
Ťíše
oty III. a svatéhoVojtěcha. Jejím literárnímohlasem je veršovanásvatovojtěšskálegenda
Quatuor
immensi,sepsanáv posledníčtvrtiněl l. stoletícizincem, kter1iv Čecháchzdomácně| a měl pňehled i o staršíchvojtěšsk;/chlegendách (Slavníkovci 1987:
200).
Historicky zpracova|krizovéobdobíve vlvoji českého
státu i jeho pÍekoná.
nl první česk11ikronikáÍ Kosmas, děkan pražské svatovítskékapituly
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(l045_1 l25). Svédílo psal rovněžv dobějistéhopŤelomuve fungovánípanovnickémoci. Když roku l l07 riděln! knížeSvatopluk zbavil trrjnuknížeteBoňi.
voje II., komentovalvzniklou situaci: ,,Tomutonovémua do tédoby v Čechách
neblvalému skutku se divili sousednínárodovéa pŤedpovídali
do budoucnosu
lehkomysln]1im
Čechrimhoršívěci' Z toho Se těšiliuherštís!čkové,v tom si lebedili polštíhadrnícis neobňezanmi pysky, protožesi užívalipokoje, pokud
našekníŽatasebe sama znepokojovala..(Kosmas l950: l63).
,'Nov1m skutkem..všaknebyla aŽ Svatoplukovaakce, a|ejiž pÍevzetiknížecí moci BoŤivojemII' r. l l00. Stal se kníŽetemna pŤánísvéhobratraknížeteBňetislava II. (|092-| l00). BŤetislavII. záměrně porušilstaňešinsk!Ťádopomenutím práv oldŤicha Brněnského,kter! byl po něm nejstarší
z rodu PŤemyslovcrj,
a navícsi vyprosil na ňímském
císaňiJindŤichoviIV., ,,abydal jeho bratruBoŤivojovi korouhev a aby označilvšemČech m, kteií s ním pŤišli,že má b1itpo
smrti BŤetislavověpov;íšen
na kníŽecístolec bratrjeho BoŤivoj..(Kosmas1950:
l51). Rovněž potvrzenícísaŤepňeddomácí volbou a nastolenímbylo váŽn11im
precedentem v zasahováníĚíšedo nástupnictvína česk;ikníŽecístolec. Svatopluk se po svrženíBoiivoje dohod| s česk;;ími
piedáky o svémnástupcia tím se
princip seniorátu změni| ,,ze závaznéhopňedpisuv morální návod pro rozhodujícíokruh česk ch pŤedák , koho by měli zvolit.. (Žemlička1991:|3|).
Zatéto situacese Kosmas vracív prvníknize svékroniky k postavěPÍemysla
oráče.V tom Se shoduje s Kristiánem. odlišuje se však od něho hodnocením
seku od PÍemyslaoráče k BoŤivojoviI. v tom, žePŤemyslovynástupceposuzu.;epodle Sallustiova v roku ze spisu Catilinae coniuratio o lidech, kteŤípěstujíjen tělo a zanedbávajíduši.Samotná pověsto povoláníPŤemyslak vládě má
u Kosmy jinou funkci nežu Kristiána,coŽ je odlišenoi stylem.ZatímcoKristián dodržujejednotu stylu, inspirovanéhoBiblí, a celé témapŤedvádí
jako ar.
chetyp vlády ,,novéhoPŤemys|a..-svatéhoVáclava, sklouzává Kosmas občasze
sty|u vznešenéhodo poloh Žertovn;icha pověsti pÍisuzuje vyznam skutečné
události,jejížpolitickéa sociálnídris|edkyplatíi pro současníky.
Spor mezi dvěma muži a Libušin soud zp sobí změnu v dosavadnímprávním Ťádu.Místo soudce - soudkyně nastoupíkníže,jehoŽ ,,práva,,odpovídají
skutečnému
správnímuaparátupŤemyslovského
státu.Kosmas použilsice schématu Z l. knihy Samuelovy, dává však svémupiíběhu nov smysl: PŤemysl
spoutal zákony divok;/kmen, nezkrocenylid mocí zkrotil a podrobilje poddan.
ství,kteréjej i dnes tíží.Takévydal s Libušívšechnapráva,jimiž se českázemě Íídía spravuje (Kosmas |950:26)' KniŽeci moc vyplyvá tudížze starobylé.
ho práva, stvrzenéhoautoritou mytickych zákonodárcri.Toto právo však není
pouze zá|eŽitostív|ádnoucíhoknížeteajeho věrn;ich,ale spočíváv rukou sva28

jako dvě olivy na
ÉhoVáclava a Vojtěcha,kteňípodle Libušiny věštbyvzejdou
prospěch
ve
míru mezi knižaty |íPraŽskémhradě. Konkrétnízásah obou světc
číKosmas ve druhéknize kroniky, kdyžse kněžicBÍetislav,budoucíknížeBŤetislav II. dostanedo válečnéhokonfliktu se sv1imotcem, králem Vratislavem I.
a|atinu, Zaliteráti používalijako |iterárníjazyk staroslověnštinu
První čeští
je možnéchápatjako jistou variantuvernakulárníchslo.
tímcostaroslověnštinu
univerza|ismuzávansklch jazyki, latinu je nutno vidět jako v1irazŤímského
padníEwopy. V románskych zemíchžily vedle sebe dvě Íbrmylatinskéhojazyspisovné
ka - latina lidová, základ národníchrománsk;/chjazykri,a pokračování
latiny,pozdějšílatina stÍedověká_ v nově christianizovanychzemích,kterépňikŤesťanství,
se nalézalastŤejímaly antickoukulturu a literaturuprostŤednictvím
dověká latina v situaci ,jazyka bez lidu.. (BrunhÓlzel 1975:8_22).označeníjastav raně kŤeszyka a literaturybez lidu sice vystihuje velice pŤesněpočáteční
evropskévzdělanosti,opomíjívšak současnějeden ze specifickych rysri
ťanské
latiny: schopnostvyjadÍovatnázory,myšlenkya prob|émydoby, ce.
stŤedověké
konkrétníchstátťra národŮ,kteréjí používalyjako svéholiterárlou skutečnost
ního,administrativního atd. jazyka, tedy jazyka spisovného.Tak jako unlverzatužbyjedĚíše
dočasnězastupovalv podstatěodstŤedivé
listickf programÍímské
notlivfch niírodností,
tak i univerzálnínadnarodnílatina, kterou v tomto období
nikdo nepociťovaljako komunikačníprostŤedekcizího národa,zastupovaladopodmínky tim, Že
časnědomácí jazyk, pro jehoŽ nástup pŤipravovalapÍíznivé
včleřovalanárodníkulturu do širok1ichnadnárodníchsouvislostí(Hrabák 1982:
4l). V tomto smyslu tato literaturazahajujepočátkynárodníhopísemnictví.
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(1045-1l25)' Svédílopsal rovněžv dobějistéhopŤe|omu
ve fungovánípanovnickémoci. Když roku l l07 riděln! knížeSvatopluk zbavil tr nu knížeteBoňi.
vo.;eII., komentovalvznik|ou situaci: ,'Tomutonovémua do tédoby v Čechách
neb1ivalému
skutku se divili sousednínárodovéa pňedpovídalido budoucnosti
|ehkomyslnfm Čechrjmhoršívěci. Z tohose těšili uherštísyčkové,
v tom si lebedili polštíhadrnícis neobňezanmi pysky, protožesi užívalipokoje, pokud
našekníŽatasebe samaznepokojova|a..(Kosmas
l950: l63).
,,Nov1imskutkem..všaknebyla ažSvatoplukovaakce, a|ejiž pÍevzetí
kníŽecí noci BoŤivojemII' r. l l00. Stal se knížetem
na pňánísvéhobratraknížeteBŤetis|avaII. (|092-| 100).BÍetis|avII' záměrně porušilstaňešinsk!ňád opomenutím práv oldŤicha Brněnského,kter;íby| po něm nejstarší
z rodu Pňemyslovcrj,
a navícsi vyprosil na Íímském
císaŤiJindňichoviIV., ,,abyda|jeho bratruBoiivojovi korouhev a aby označilvšem Čechrim,kteŤís ním pŤišli,že má b;/t po
smrti BŤetis|avověpov šenna knížecístolec bratrjeho BoŤivoj..(Kosmasl950:
l5l). Rovněž potvrzenícísaŤepŤeddomácí volbou a nastolenímbylo vážn:fm
precedentem v zasahováníĚíšedo nástupnictvína česk]iknižecíStolec' Svato.
pluk se po svrženíBoíivoje dohod| s česk;limi
pŤedákyo svémnástupcia tím se
princip seniorátuzměnil ,,ze závaznéhopiedpisu v morálnínávod pro rozhodujícíokruh českychpŤedákri,
koho by mělizvolit..(Žemtička|997: |31).
ZaÍéÍosituacese Kosmas vracív prvníknize svékroniky k postavěPŤemysla
oráče' V tom se shoduje s Kristiánem. odlišuje se však od něho hodnocením
risekuod PŤemyslaoráče k BoŤivojoviI. v tom, žePŤemyslovynástupceposuzuje podle Sallustiova v roku ze spisu Catilinae coniuratio o lidech, kteŤípěstujíjen tělo a zanedbávajíduši.Samotná pověsto povoláníPŤemyslak vládě má
u Kosmy jinou funkci neŽ u Kristiána, coŽ je odlišenoi stylem. ZatímcoKristi.
án dodrŽujejednotu stylu, inspirovanéhoBiblí, a celé témapňedvádíjako archetyp v|ády ,,novéhoPňemysla.._svatéhoYác|ava,sklouzává Kosmas občasze
sty|u vznešenéhodo poloh Žertovnlch a pověsti pĚisuzujev,lznam skutečné
události,jejížpolitickéa sociálníd sledky platíi pro současníky.
Spor mezi dvěma muži a Libušin soud zprisobízměnu v dosavadnímprávním ňádu.Místo soudce _ soudkyně nastoupíkniŽe, jehož,,práva,,odpovídají
skutečnému
správnímuaparátupŤemyslovského
státu.Kosmas použilsice sché.
matl Z 1. knihy Samuelovy, dává však svémupňíběhunov! smysl: PŤemysl
spoutal zákony divok1/kmen, nezkrocen1/lid mocízkrotil a podrobilje poddanství,kteréjej idnes tiží.Takévydal s Libušívšechnapráva,jimižse českáze'
mě Íídía spravuje (Kosmas 1950: 26). KniŽecí moc vypl1ivá tudiŽ ze starobylé.
ho práva, stvrzenéhoautoritou mytickych zákonodárcrj.Toto právo však není
pouze zá|ežitostívládnoucíhoknížetea jeho věrn1ich,ale spočíváv rukou sva.

jako dvě olivy na
téhoVáclava a Vojtěcha,kteÍípodle Libušiny věštbyvzejdou
Pražskémhradě. Konkrétni zásah obou světcri ve prospěch míru mezi kniŽaty |ičíKosmas ve druhéknize kroniky, kdyžse kněžicBŤetislav,budoucíknížeBŤekonfliktu se svym otcem, králem Vratislavem I.
tislav II. dostanedo válečného
a|aÍinu.Zaliteráti používalijakoliterárníjazyk staros|ověnštinu
První čeští
je možnéchápatjako jistou variantuvernakulárníchs]otímcostaroslověnštinu
vansklch jazyki' latinu je nutno vidět jako v1iraz Íímskéhouniverzalismu západníEvropy. V románskych zemíchžily vedle sebe dvě Íbrmylatinskéhojazyspisovné
ka - latina lidová, základ národníchrománskychjazykťr,a pokračování
latiny,pozdějšílatina stŤedověká- v nově christianizovanch zemích,kterépňikŤesťanství,
se naléza|astÍejímaly antickou kulturu a literaturuprostŤednictvím
dověká latina v situaci ,jazyka bez lidu.. (BrunhÓ|ze||975: 8_22),označeníjastav raně kŤeszykaa literaturybez lidu sice vystihuje velice pŤesněpočáteční
evropskévzdělanosti,opomíjívšaksoučasnějeden ze specifick1ichrysri
ťanské
latiny: schopnost vyjadÍovatnázory, myšlenky a problémydoby, cestŤedověké
lou skutečnostkonkÍétníchstátri a národri, kteréjí používalyjako svého|iterárního,administrativníhoatd.jazyka' tedy jazyka spisovného.Thk jako univerzatužbyjedlistick! programŤímské
Ííše
dočasnězastupovalv podstatěodstŤedivé
notlivjch niírodností,
tak i univerzá|nínadnárodní|atina,kterou v tomto období
jako komunikačníprostŤedekcizího národa, zastupovaladonikdo nepociéoval
jazyk,
časnědomácí
podmínky Íim,Že
pro jehož nástup pŤipravovalapĚíznivé
včleřovalanárodníkulturu do širok1;ich
nadnárodníchsouvislostí(Hrabák 1982:
4l). V tomto smyslu tato literaturazahajujepočátkynárodníhopísemnictví.

Literatura
BRI]NHÓLZEL,Franz
l9'15Geschichteder lateinischenLiteraturdes MittelaltersI (Mi.inchen)
HRABÁK, Josef
|982Jedentictstoletí(Praha:Čs.spisovatel)
KOSMAS
|95o Kosmovakronikačeski(Praha:Melantrich)
LUDVÍKoVSKÝ, Jarostav
|978Kristidnovalegenda(Praha:
Vyšehrad)

tta

29

E

NESTOR
1954Nestorúv
letopisrusk!(Praha:SNKLHU)
sLAVNÍKoVcI
1987 Slavníkovci ve stŤedověkém
písemnictví,ed. R. Nov1/ (Praha: Vyšehrad)

sLoVNÍK
|991 Slovníkbiblickéteologie (Velehrad-Řím:Kiesťanskáakademie)
ŠUSTA' Josef
1937 D ěj iny lids tva 3. Zák|ady stŤedověku(Praha: Melantrich)
TŘEŠfir, nusan
1998 ,,Sv.Vojtěch a formovánístňedověké
Evropy.., in Svarj Vojtěch,Čechové
a Evropa (Praha:NakladatelstvíLidové noviny)
VAŠICA, Josef
|996 Literární pamdtky epochy velkomoravské(Praha: Vyšehrad)
ŽEMLIČKA, Josef
(1034-1 198)(Praha:NakladatelstvíLidové noviny)
1997 Čechyv době knížecí

30

Některáspecifika
děiin českéliteraturyv pr běhu staletí
kroniky
Vita|ita Staročeské
tak fečenéhoDalimila
RADKo

ŠŤnsrNÝ

otázka funkční aktuá|nosti Iiterárního dí|a
Na jeden ze závažnychrikolrj literárníhistorie upozornil F. X. Šaldanedlouhou
Tehdy
semeno Máchovo v souvislosti s máchovsk m v1iročím.
statíHoŤčičné
v Šaldovězdpisníkunapsa|:,,Básnickédílo nenídotvoňenotou chvílí,kdy je napsáno.Literárníhistorie velmi neprávemobmezujeSena to, Že nám vypisujejen
částrikolu,ji čeká:vypsat'jak
genesidíla [...]Druhá, a častovětšía nesnadnější
dí|o se obměřovalo v mysli těch generacínásledujících,kterése jim zabyva|y,
kteréz něho žily, kterése jím sytily a Živily. To je druhá částŽivotopisudíla |935/36:155).Nea ta velmi často,ano pravidlem,byvázanedbávána.,(Šalda
chceme tedy tento rikol zanedbávat,a proto se nad ním zamyslímev následujících rivahách.
Zvo|1|ijsme k tomu staročeskouveršovanouDalimilovu kroniku' Plně se na
ni totižvztahuje Šaldovacharakteristikav citovanéstati: ,,Nová pokolení [.'.]
Každá nová doba dává nov! smysl starlm dílrim,pokud jsou ovšemhodnotná'
je jejich vlastníprubíŤsk1/
jejich životnánosnost
kámen, na němžse pŤezkoušívá
a prukaznost..(Šalda|935136: 156). Šaldapak tuto charakteristikuaplikuje
vzhledem k Máchovi na několika spisovatelsklch generacích19. století.Avšak
tato charakteristikamutatis mutandis,zdá se, platí pro celou českouliteraturu
počínaje
Dalimilem, a to i ve speciÍickémsmyslu národně obranném.
Podstatu
tétoproblematiky ,,druhéčásti životopisudíla..,v souladu s názory
Sďdov1fmi, jež cituje a z nichŽ vychází,teoreticky dále propracova|F. Vodička
(1969) v kapitole Konkretizace literárníhodíla,když uvažovalo otázkách dílaNerudova(v r' 1941,Vodička 1969:|93_2|9). PŤitomobecná platnostpro celou literaturu,podobně jako u ŠaldovaMáchy, je nepopirate|ná:,,KaŽdédílo |iterární
všakplnív literatuŤejistou
onu funkci plní'neÍunkci;zprisob,jímž
společenskou
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Některáspecifika
děiin českéliteraturyV pr běhu staletí

NESTOR
|954 NestorúvLetotrlis
rusky (Praha:SNKLHU)
sLAVNÍKOVCI
|98] Slctvníkovcive stŤedověként
písemnictví,ed. R. Nov;y (Praha:Vyšehrad)

VitalitaStaročeskékroniky
Dalimila
tak Ťečeného

SLOVNÍK
|99 | Slovník b ib lic kéteologie (Velehrad_Řín-r:
KŤesťanská
akademie)

R A D K oŠ Ť n s r n Ý

ŠUSTA' Josef
|931 Dějiny,lid,stva3. Zák|ady stŤedověku(Praha:Melantrich)

tŘEŠtÍt<.
ousan

otázka funkční aktuá|nosti Iiterárního dí|a

l998 ,,Sv.Vojtěch a fbrmovánístĚedověké
Evropy.., in Svaty Vo.jtěch,Čechové
a Evropa (Praha:Nak|adatelství
Lidovénoviny)

Na jeden ze závaŽnych kolrj literárníhistorie upozornil F. X. Šaldanedlouhou
Tehdy
semenoMáchovo v souvislostis máchovskymv1iročím.
statíHoŤčičné
v Šaldovězápisníkunapsa|:,,Básnickédílo nenídotvoŤenotou chvílí,kdy je na.
psáno.Literárníhistorie velmi neprávemobmezujesc na to, Že nám vypisujejen
genesidí|a[.'.]Druhá,a častovětšía nesnadnější
částrikolu,ji čeká:vypsat'jak
kterése jím zab1ivaly'
dílose obměĎovalov mysli těch generacínásledujících,
kteréz něho Žily, kterése jím sytily a Živl|y.To je druhá částŽivotclpisudí|a1935136155).Ne.
a ta ve|mičasto'ano pravidlem,byvázanedbávána..(Šalda
chceme tedy tento rikol zanedbávat.a proto se rradním zamyslímev následujícíchrivahách.
Zvo|i|ijsme k tomu staročeskouveršovanouDaLintiLovukrrlniku.Plně se na
ni totižvztahujeŠaldovacharakteristikav citovanéstati:,,Nová pokolení[...]
Každánová doba dává nov smysl starymdílrim,pokudjsou ovšernhodnotná,
je jejich vlastníprubíŤsk1/
jejich Životnánosnost
kámen,na němžse pŤezkoušívá
a pr kaznost..(Šalda|935/36: l56)' Šaldapak tuto charakteristikuaplikuje
vzh|edernk Máchovi na několika spisovatelskch generacíchl9. století.Avšak
tatocharakteristika
mutatismutandis,zdá se, platípro ce|oučeskouliteraturu
počínaje
Drllimilem, a to i ve speciÍrckém
smyslu národně obrannénr.
Podstatu
v souladu s názory
této
problematiky
Životopisu<líla..,
části
,,druhé
Sa|dovfmi,jež cituje a z nichž vychází,teoretickydále propracovalF. Vodička
(l969) v kapitoleKonkretizaceliterárníhodíla,kdyžuvaŽovalo otázkáchdílaNerudova(v r' l941, Vodička |969: 193_2|9).PŤitomobecná platnostpro celou literaturu,podobnějako u Ša|dovaMáchy, je nepopirate|ná:
,,KaŽdédílo literární
všakplnív |iteratuŤe
jistouSpolečenskou
l.unkci;zprisob,jímžonu Íunkciplní,ne-

VAŠICe, Josef
(Praha:Vyšehrad)
1996 Literrirnípam,citkyepochy veLkomoravské
Žpvt-lČre, Josef
(1034-119s) (Praha:NakladatelstvíLidové noviny)
1991 Čechyv době knížecí
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m Žeme všakpoznatrozboremstrukturydíla,ale jedině tím'sledujeme-li,.jak.;e
dílo vnímáno,jakéhodnotyjsou mu pŤisuzovány,
v jaképodobě se zjevuje těn,
jakév;iznamovéspojitostivyvolává, vjakém sptllc.
kdoŽ estetickydíloproŽívají,
čenském
okruhu díložrjea v jakémhierarohickémzaÍadéní..
(ibid.: l 95). Pro nírš
záměr,věnovatv tomtosměrupozornostDalimilovi, lze aplikovati Vcldičkv uktll
pro literárníhistorii: ',Literárníhistorik se spoktl.jí
tim,ž,ebude zkoumat vyvtljttvou kŤivkuohlasu určitéhcl
díla,stanoví,jak dalecebylo dílo Živou hodnotoulitc.
jen jako hodnotahistorická[...|budepŤihlížet
rární'[...]a pokudexistovalo
k sptllečenskÓnru
okruhu,v němždílodocházírezonance[...]..(ibid.:
2l0).
M že b1t vyslovena nárnitka,že Šaldovyi Vodičkovy názory vycháze.jívc.
směs z posuzováníděl tzv' moderníliteraturya jejich použitípro stŤedověké
Da.
limilovodílonenípŤiIněiené.
Je pŤirclzeně
nesporné'
žeroz-dí|y
v tak dlouhémča.
jsou, avšakje otázka,zda se tykajívšechstránekli.
sovémobdobísamozŤejnlě
terárnítvorby. Že ani clílastaršíčeskéliteraturyse nevyčleřujíve sledovanÓnl
směru z |iteraturyjako celku, je jasně patrno Ze studie JaroslavaKolára K ž|rn.
rovémustatutuclěl staršíčeské|iteratury(Kolár |994)' KdyŽ hovoŤío anal1ize
staršího
díla,upozorřuje takéna moŽnostposuzovatindividuá|níkvalitu panrírr
ky na pozadí Žánru a pŤipomínápostup J. Lehára (1983). Sám pak k tomu ptlznamenává:,,I tentozorny he| všakvypovídávlastněnedostatečně
o v1iznanltlv1ichmoŽnostechpamátkyv literárněspolečenském
provozu.K jejich postižcní
p o k l á t J á mz a č e I n Óu p l a t n i h
t l e d i s k ou k r u c í l n í f u n k č n|ozs' tdi Ů r a z l rRi I. Š . ]i.r t . '
jak u ctělnově vznikajících,
tak u těch'kterásejako starší,
známá' osvědčená
ocitajív nov ch souvislostech,
popň.jsou pro ně adaptována[.'.]Je všaktňebaob.
rátitpozornostna rozmanité
moŽnostitétoaktuálníÍunkčnosti
[...lJde pŤedevšírn
c:to,Že lze rozlišitÍunkčnost
takŤíkajíc
k
literatuňe
obrácenou
saméJ...]
,interní.,
a.externí.'která se uplatřujeve vztahuk vnějšímokolnostem,konkrétnínr
spt'lečenskymsituacím,pŤíležitostem
atp' Pokud jde o staršíexistujícídíla,.icle
v podstatěo dobovékonkretizace[...]..(Kolár|994:502).Pak uvádícitovanÓhtl
jeŽ je hlavnímpi.et|Vodičku.Nám prijdev dalšímhlavně o Í.unkčnost
externí,
mětem našich11vaho DaLimiLovia obrannychtendencíchčeskéliteraturyvťrbec.
Žánrovou speciÍikacíDctlimilclse zabyvá bez pÍímého
poukazu k J. Lehárrlvi a J. Kolárovi i R. B' Pynsent (Pynsent |999:200)' Žánrově ,,Drllimilovakro.
nika nenívlastně kronika v tom smys|u,jako napÍ.Kosmova Ktonika Čecltťť',
geneaDalimilova kronikctje podle něho částečně
politick1/paml1eta částečně
logicky román s pověstmi(bájemi)(podobnědŤíveDařhelka l98l: |0) a Pyn.
sentji označujeza polymytickédílo se tÍemimytickÝmi ťunkcemi:
l. mytickopoetickou(kterousám autor vydě|ujesociálně-politickouintc|..
pretacíčesk11;ch
dějin);

2,nejpozdéjiodčasnéhol5.stoletídojistémíryautoračtenáŤapozděiivy.
lešin pojali text v mytickéÍ-unkci;
**
davatel
mytologizací,a to zvláštěv interpretacině3' text se stal pramenemdalších
mecko-českfchvztahrj.
.^.-io.o
pojetíčleněnínaŠe.
etenenifunkcí v podstatěodpovídábez mytického
smyslu,žeobjasv
tom
mltus
široce
chápe
Pynsent
l991)' PŤitom
'u 1Štu,.n1'
na
čemspolečnosti'
něco,
obsahem
sv]im
narážkami
Rui" u,o,uuovánímnebo
nytičnost kry.;e
Pynsentova
se
tedy
míňe
Y
určité
nátodu zá|eŽi.
""orio"áe pŤesnější
Íunkčností.
aktuá|ní
Kolárovou
s'Ánon"*
Dařhelkou máme
Díky nětolik desíteklet trvajícípráci filologťrvedenychJ.
všechnyzachozachycující
Dalintilcl
edici
k dispozici zcela ojediněloukritickou
podrobně.
(k
tomu
archetypu
rekonstruovaného
vanérukopisy a zlomky, včetně
Že z pÍed.
Že|,
(Dařhelka
l
ad.
988).
14.
století
počátku
ji Hádek íssz1 , iu,y"e
zatímco
|
jen
(Bláhová
995),
komentáŤ
historick]/
vyše|
dílu
pokládanéhotŤetího
jiŽ
téměŤ
komentáŤ
literárněhistorick
okolností
.noaou r zn ch nepŤíznivlch
publijen
pojatá
populárně
jeho
vznikla
základě
Na
v
rukopise.
desetlet stárne
199|, viz i Svejkovsk;/l993).
kace (Šťastn1/
Vitalita DatimiIa v prriběhu staIetí
básnick1/chděl českéveršoTakzvaná DaLimilova kronikcL,jednoz nejstarších
První impuls
veršťr.
vanéepiky, měla v privodnípodobě 5569 bezroznrěrn1/ch
k napsánízatím anonylnnímautorem dala zŤejměvraŽdaVáclava III. v olomouci r. 1306,text vznikal nesporněpo r' 1308,na nějžje v něm poukázáno.
a dokončenbyl velmi pravděpodobněr. l 3 l 1, neboťžádnouudálost po korunol991, Edel
již neuvádí(novéhypotézyviz Šťastn]i
vaci Jana Lucemburského
opsání'je |3|4. Ten b]íváta.
2000).Rok prvníhoopisu' zachycenyv pozdějšírrr
kéčastopokladán za datum ukončeníarchetypu.Dalimil se zachova|V osml re|ativněrlp|nfchrukopisech,jednom Íiagmentua v pěti rr1znědlouhych zlompro.iehokvality rovcícha v jeďnom tištěném
vydání,jeŽ lilologovépovažují

něžZa textovymateriál(DaĎhelkaad. l988, |:7-17).
Dvojjediná základní idea. již autorDalimila sledoval, byla snaha š|echtick]/chrepre7entant národa rozhodnout o novédynastii a panovníkovivolbou
a zamezitobsazeníčeského
tr nu německlm kandidátem.obě tyto součástizákladníideje,buď současně,
nebojen jednouz nich, v rťrznlchmodifikacíchpodle měnícíchse dějinn;/chokolností,|ze sledovatv prriběhusedmi století.A to
jak právě pro staršílitera.
v konkretizacíoh.léoeÍečenov aktuálnííunkčnosti,
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m Žeme všakpoznatrozboremstrukturydíla,ale jedině tím'sledujeme-li,jak je
dílo vnímáno,jakéhodnotyjsou mu pŤisuzovány,
v jaképodobě se zjevuje těnr.
kdožestetickydílo prožívají,jaké
v znamovéspojitostivyvolává, v.jakémsprllc.
čenském
okruhudílož1ea vjakémhierarchickém
zaŤadění..(ibid.:
l95). Pro n1rš
záměr' věnovatv tomtosměru pozornostDalimilovl. lze aplikovatiVodičkr]vukol
pro literárníhistorii:,,Literárníhistorik se spoktljítim, ž,ebude zkoumat vyvtljtrvou k-čivku
ohlasu určitého
díla,stanoví.jak dalecebylo dí|oživouhodnotouIitcrární'[...]a pokudexistovalojenjakohodnotahistorická[...lbudepŤihlíŽet
k sptllcčenskému
okruhu,v němŽdílodocházírezonance[...l..(ibid.:
2l0).
MriŽe byt vyslovena námitka, že Šaldovyi Vodičkovy náz'oryvycházejívcsměs z posuzováníděl tzv. moderníliteraturya jejich použitípro stňedověké
Da.
limi|ovo dílo nenípŤirněŤené.
Je piirozeně nesporné.
ž'erozdí|yv tak dloulrérnča.
jsou, avšakje otáz'ka'zda se tlkají všechstránek li.
sovémclbdobísamozŤejmě
terárnítvorby. Že ani dí|astaršíčeskéliteraturyse ncvyčleřujíve sledovanÓnr
směru z literaturyjako celku, je jasně patrnoZe studie JaroslavaKolára K ŽánrovémuStatutuděl staršíčeskéliteratury(Kolár 1994).KdyŽ hovoŤío analyze
staršího
díla,upozorřuje takéna možnostposuzovatindividuálníkvalitu pamár
ky na pozadíŽánrua pňipomínápostupJ. Lehára (l983). Sám pak k tomu poznamenává:,,I tentozorn! hel všakvypovíclávlastněnedostatečně
o vyznarrrrlvych moŽnostechpamátkyv literárněspolečcnském
provozu'K jejich postiŽcní
ptlkláclámza c.elnÓuplatnith|ediskoaktu lnífunkčnosri|ziŮraznil R. Š.|.a t.'
jak u děl nově vznikajících'
tak u těch,kterásejako starší,
známá,osvědčená
oci.
jsou pro ně adaptována[...]Je všaktňebaob.
ta1ív novych souvislostech,
popŤ.
ríttitpozornostna roznranité
moŽnostitétoaktuálnífunkčnosti
[...]Jde piedevšíln
clto, Že lze roz|išitÍlnkčnost
k
literatuŤe
takŤíkajíc
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sp.'a 'externí.,kteráse uplatřujeve vztahuk vnějším
okolnostem,konkrétnínr
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atp. Pokud jde o staršíexistujícídíla,.ide
v podstatěo dobovékonkretizace[...]..(Kolár|994:502).Pak uvádícitovanéhtl
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hlavně o Íunkčnost
externí,
nlětem našichrivaho Dalimilovi a obrannlch tendencíchčeskéliteraturyvŮbec'
Žánrovou speciÍikacíDalin la se zabyvá bez pŤímého
poukazu k J. Lehártlvi a J. Kolárovi i R. B. Pynsent(Pynsent1999:200).Žánrově ,,Dalimilovakrul.
,,,
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gencaa částečně
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l. mytickopoetickou(kterousám autclrvyděluje sociálně-politickouintu-rpretacíčesk1ichdějin);
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srrryslu,Že ob.jasmltus
široce
chápe
Pynsent
l99l)' PÍitom
'u (Štu,.nÝ
na
čemspolcčnosti'
něco,
m
obsahcm
sv
narážkami
n"i" u'o*uováním nebo
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aktuální
Kolárovou
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Díky několik desíteklet trvajícípráci filologr]veden1]'ch
všechnyzacho.
zachycujíoí
Dalintilcl
er]ici
k dispozici zcela ojediněloukritickou
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archetypu
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ii Hádek 1982)v
dílu vyše|jen historick;ikomentáň(Bláhová l995), zatímco
ookládanéhotŤetího
. n o a o u r ť r z n 1 i c h n e p Ť í zcnhiovk o l n o s t í l i t e r á r n ě h i s t o r i ckko m e n t á Ť j i ž t é m ě Ť
deset|et stárnev rukopise.Najeho zák|aděvzniklajen populárněpojatá publi1991, viz i Svejkovsk;/|993).
kace (Šťastn1/
Vitalita DatimiIa v prriběhu staletí
básnick]ch děl českéveršoTakzvaná Dalimilovct kroníkcl,jednoz nejstarších
vanéepiky, měla v privodnípodobě 5569 bezroznrěrnlch veršrj.První impuls
k napsánízatím anony1nnímautorem clala zŤejměvraŽdaVáclava III. v olomouci r. 1306,text vznikal nesporněpo r' 1308,na nějžje v něm poukázáno,
a dokončenbyl velmi pravděpodobněr. l 3 l l, neboťŽádnouudálost po korunol99l' Edel
již neuvádí(novéhypotézyviz Šťastny
vaci Jana Lucemburského
2000)' Rok prvníhoopisu, zachycenyv pozdějšímopsání,je l 3 l 4' Ten b1/vátakéčastopokladán za datum ukončeníarchetypu.Datimil se zachoval v osmi re|ativněriplnlch rukopisech,jednom Íiagmentua v pěti rr)znědlouhych zlomcícha v jeďnom tištěném
povaŽujípro.iehokvality rov.
vydání,jeŽ Íilologové
něžza textovymateriál(DaĚhelkaad. l988, 1:1_11).
Dvojjediná základní idea. již autorDaLimila sledoval, byla snaha šlechtick)/chreprezentantrinároda rozhodnout o novédynastii a panovníkovivolbou
a zamezit obsazeníčeského
kandidátem.obě tyto součástizá.
trťrnuněmeck1ínr
k|adníideje,buď současně,
nebojen jednouz nich, v rriznloh modifikacíchpodle měnícíchse dějinnychokolností,lze sledovatv pr běhu sedmi století.A to
v konkretizacích.
právě pro staršíliterav aktuálnílunkčnosti,.|ak
|éoeŤečeno
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turu navrhujecitovany J. Kolár (1994:502)' Konkrétníspolečenské
situace,piíleŽitosti,lze v textov]ichpramenechDalimila podle nástinu celkem sloŽitého
stemmatuÍiliacírukopisri(žádn1lnenípňímoupŤedlohoujinému,Šťastny
199l:
266-61) rozdělit do čtrnáctiobdobí.V nich vystupuje DalimiLjako dílo živé
a pňipojujíse k němu aždo našípňítomnostinová díla s podobn;impŤízvukem.
I. 1311-|314: Dalimilova ,,kronika,,jako memorandumk volbě Jana Lu.
cemburského(Dařhe|ka l98 l : 10). Druh! aspektSe tyká nacionality (ibid.: 9).
2. |314_1326: Tlak prvních let vlády Jana Lucemburskéhovyvolal nutnost
v duchu archetypu pŤipojitdalšíudálosti 20. let 14. stoletív Doplřcích, které
napsal pokračovatelDalimila, an1žzasáhl do kompozice archetypu.Nacionální
tendencev nich sílí'
3. 1350-1355:Ačkoli žádn!,textovypramen nenesetoto vročení,
Íilologové
sem kladou nejstarší
zlomky Hanušovya Hradeckéa téměŤ
ripln1irukopis Cam.
bridžsk1Í.
Doba Karla IV. už od dvojvládí s Janem Lucembursk m pňinášela
mnoho problémrive vztazich mezi šlechtoua panovníkem. Zlomky opis a rukopis z tédoby ukazujík aktuálnífunkčnostiDalimila, zv|áštěk otázkám vlády, a Karl v nerispěchs prosazenímMajestátu u šlechtytoho mrjžeb;;itdokladem' PŤitomněkteréredukce textu o nacionálníchproblémechmohou b]/ttaké
chápány jako dobově pŤíznakové.
4. 1400-1405:Vedle zlomku o|omouckéhoa zlomkrj K|ementinsko-KŤižovnick ch z nějakéhorukopisu asi ještěz doby Jana Lucemburského,z něhožse
zachova|y,jak se nám podaŤi|odokázat,i zlomky Mnichovské (Šťastny
t991:
|23), vznik| v tomto období nejd leŽitějšírukopis Vídeřsk1/,základovj, pro kritickévydání(Dařhelka ad' l988). Nese vročenísvéhoprotografu(1326)s pŤed.
sunut mi Doplřky 1-4, avšakpodle všechostatníchznak byl napsán na roz.
hraní 14. a 15. století(Kvítková 1992:48).Aktuálně Í.unkční
oběma svymi základnímitendencemise jeví jako konkretizovanéliterárnídílo vyvolanéSoupeŤenímVáclava IV. s panskoujednotou a atmosféroupŤicházejícího
husitství.Podobnémyšlenkynacházímei v jin1/chliterárníchdílechtédoby,jako je napÍ'NovtÍrada Smila Flašky z Pardubic nebo Prdva zemski českdondÍeje z Dubé aj.
5.1420: Aktualizace Dalimila po stu letechod vzniku nesporněsouvisís hu.
sitstvímsv;im zaměŤením,
i když ne jako inspirace pro novou literárnítvorbu,
do nížse však promítáv citacích.Proto takéněmeck;íhistorik G. Meinefi na
počátkul9. stoletínazva|Dalimila ,,po|nicihusitsk1/chválek...V prvnímobdo.
bí husitství vznikl protograf Lobkovického rukopisu (základovéhopro edici
Havránek ad. 1957) a dalšírukopi sy, z nichžmožnopÍedpok|ádatprotograf Fijr.
Dalimilovy kroniky se st;íkás nástenberského
rukopisu. ,,Bojovév|astenectví
rodnostnímmotivem tehdejšíliterárníprodukce a s tehdy živouideou českého
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nároďavtom,Žejepojatojakozobecněná9:]in:ázkušenostzestáléhopot]iiká.
rukopisu
l983:34).SkladbyBudyšínského
l'ia-:'i'" ""oaninoiiutu,.(L"na.

Dalimilaparafrázují,

n r:''-.'-.. \/. v.

fázi husitstvíjsou patrny sÍopyDalimila u VavÍlnce
da|ší
Písni o vítězstvíu Domažlic r' 1431, akdyž po smrti Zik,ďr",,,e,latinské
volba stala prvoŤadouzáIeŽitosti,objevujese boha^"nao"c v r.1437 se nová
Krdtkésebrániekronik(asi r. 1438),ripln! kutno.á]"i'"o''u Datimita.Ieto
z r, I44O a protograf í zachovany Cerronsk./ ru;;'",' Františkánsk! rukopis
Františkántextu autor (písaŤ)
oooi',' r.1443. Jak postupovalpŤiaktualizování
k PŤedjeho
poznámka
okrajová
dokládá
,r.át'o .utopisu Franěk Všerubsk./,
aby něDalimilovu,
vlzvu
na
kde
Áiuuc purnelka ad. 1988, 1: 96,Y 00154),
moha...
učiniljakž
,,Ja.
sem
pÍiznává,,to
tJo ,,opruuitmri Ťěčrlmem krásn.im..,
pí.
jeho
obsahu.
pojetím
['..]
'vr.""á*"a"rnlzacerukopisu souvisís aktuálním
v
souvislosti
kroniky
pasáŽe
některé
,ár uyt zÍejměveden myslem zdťtraznit
protiněmeckym zas dobovymi událostmi, se svym husitsk]ímstanoviskema
(Kvítková 1992:1 1).
měŤením..
kon7. L45O-|620: Dozniváni zápasu o trťlna vítězstvíJiŤíhoz Poděbrad
jako
a
každému
dobré
dílo,
jako
literární
,,knihy
za1ímavé
kretizovalo DatimiLa
jak zní marginálie ze |6. stoletív Cambridžskémrukopise.Po sto paužitečné..,
Kolem poloviny 15. stoledesátiletech se tak změnila jeho aktuá|níÍunkčnost.
Strahovsk;íÍiagmentz r.
Je
to
z
30.let.
pŤedloh
tí vznikají texty opisťrpodle
Lobkovick]i rukopis asi
jazykově
driležity
velmi
1449 (Hádek 1978),vlvojově
a ledečsk Zebere(okolo
1450)
r.
Pelclriv
zr' |45O a poslední plnérukopisy
p|n1|DaIimiL
Íunkce
beletristické
své
rriv (Pinvičkriv),datovany 1459. Vedle
jako napŤ.
spisovatele,
historické
v 16. stoletírilohu pramenepro humanistické
z Hla.
Lupáče
Prokopa
Doubravky,
z
Viktorina Kornela ze Všehrd, Jana Skálu
váčovaa zejménapro Václava Hájka z Libočan.
ideovou silou vystoupilafunkce Dalimila ve
8, L620_L626:Šplnou pťrvodní
stavovskémpovstání 1618_1620.Nejprve Pavel Stránsk1yze Stránky u Zap,
(1634), použil ve spisku Prorl
pozdějšíautor latinskéhospisu o stdtě česként
hostiiskjm, v Čechdch se do kostelúv tlačícímjazykúm na nedb-aléhoČecha
učiněn!okíik(1618) jako motto verše,,Kdyžněmečsk;íjazykv Čecháchvstane, / tehdy našehoroáu všě čestStane/ neb zradie zemu i kniežata,/ pro ně bude nášěkorunado Němec vzata..(DaĚhelkaad' l988, 2: z14,v 68/155-l58)'
poAtmosféradoby podníti|aPavla Ješínaz Bezďézi,spisovatelea Stavovského
vydáníDalilitika, k funkčníaktualizaci Dalimila v tištěnépodobě. ,,Ješínovo
milovy kronikyje edičníčinprvníhoŤádu'JešínpostŤehljejí poslánía dobňecítil, že je to áiio, jehoŽ politická idea opět vyhovuje danéchvíli.. (DaĎhelka

"-Zi.,"iízi_'aa3:v
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turu navrhujecitovan J. Kolár (|994:502). Konkrétníspo|ečenské
situace,pňíležitosti,lze v textov]ichpramenechDalimila podle nástinu celkem sloŽitého
stemmatufiliací rukopisri (žádnynenípŤímoupŤedlohoujinému,Šťastny
1991:
266-61) rozdě|it do čtrnáctiobdobí.V nich vystupuje Dalimil jako dílo živé
a pŤipojujíse k němu aždo našípŤítomnosti
nová díla s podobnlm pŤízvukem.
|. |311-1314: Dalimilova ,,kronika,.jako memorandumk vo]bě Jana Lu.
(Dařhelka l98l: 10).Druh! aspektSe t]Íkánacionality(ibid.:9).
cemburského
2.13|4_|326: T|ak prvníchlet vlády Jana Lucemburského
vyvolal nutnost
v duchu archetypu pňipojitdalšíudálosti 20. let l4' stoletív Doplřcích, které
napsal pokračovate|
Dalimila, anižzasáh|do kompozice archetypu.Nacionální
tendencev nich sílí.
3. l350-1355: Ačkoli žádn,!textovypramennenesetoto vročení,
filologové
sem kladou nejstarší
zlomky Hanušovya Hradeckéa téměŤ
ripln! rukopis Cam.
bridžsk1/.
Doba Kar|a IV. už od dvojvládí s Janem Lucemburskym pŤinášela
mnoho problémrive vztazich mezi šlechtoua panovníkem. Z|omky opisri a rukopis z tédoby ukazujík aktuálnífunkčnostiDalimila, zvláštěk otázkám vlády, a Karl v nerispěchs prosazenímMajestátu u šlechtytoho mrižeb1t dokladem. PŤitomněkteréredukce textu o nacionálníchproblémechmohou b t také
chápány jako dobově pŤíznakové.
4. |400-1405: Vedle zlomku olomouckéhoa zlomk Klementinsko-KŤiŽovnick;ch z nějakéhorukopisu asi ještěz doby Jana Lucemburského,z něhoŽ se
zachovaly,jak se nám podaŤilodokázat,i zlomky Mnichovské (Šťastn;/
1991:
123), vznikl v tomto období nejdrileŽitějšírukopis Vídeřsk1/,zák|adovy pro kritickévydání(Dařhelka ad. l988)' Nese vročenísvéhoprotografu(1326) s pÍed.
sunutymi DoplĎky l-4, avšakpod|e všechostatníchznakri byl napsán na rozhraní |4. a 15. století(Kvítková 1992: 48)' Aktuálně funkčníoběma svymi základními tendencemise jevíjako konkretizovanéliterárnídílo vyvolanésoupeŤenímVáclava IV' s panskoujednotou a atmosféroupňicházejícího
husitství.Podobnémyšlenkynacházímei v jin1/chliterárníchdílechtédoby,jako je napÍ.Nov rada Smila F|ašky z Pardubic nebo Prdva zemski českdondÍeje z Dubé aj.
5. 1420:Aktualizace Dalimila po stu letechod vzniku nesporněsouvisís hu.
sitstvímsv m zaměŤením,
i kdyŽ ne jako inspirace pro novou |iterárnítvorbu'
do nížse však promítáv citacích.Proto takéněmeck! historik G. Meinert na
počátku19. stoletínazva|Dalimila,,polnicí husitsk;Íchválek.,.V prvnímobdobí husitství vznikl protograf Lobkovického rukopisu (zák|adovéhopro edict
protografFiir.
Havránek ad' 1957)a dalšírukopisy' z nichžmožnopŤedpokládat
stenberského
rukopisu. ,,BojovévlastenectvíDalimitovy kroniky se stlká s národnostnímmotivem tehdejšíliterárníprodukce a s tehdy živouideou českého
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jepojato jako zobecné.ná9Ť]in:ázkušenostze stá1éhopotyká.
niírodav tom,Že
rukopisu
Budyšínského

(L.na. :.o8334).Skladby
l'la*:'i'" "á;oaninoiiulu..

Datimilaparafrázuji.
^ ':..]'- .. \/' v'
"-'á.,"í"í _taa3:v dalšíÍázi husitstvíjsou patrny stopy Dalimila u VavŤlnce
u DomrlžIicr.1431, a kdyŽ po smrti Ziko vítězství
,ďr|Jo,e,1atinské Písni
volba stala prvoŤadouzáleŽitostí,objevujese boha'í"á""e v r' |43] se nová
Krátké sebrdnie kronik (asi r. l438), ripln kutno*l"i""oou Dalimila. Je to
z r, |440 a protograf i zachovan! Cerronsk! rutio,,tyÉ'un.lškánsk! rukopis
FrantiškánpŤiaktualizovánítextu autor (písaÍ)
;;t;; r' A43'Jak postupoval
k PŤed.
jeho
poznámka
okrajová
dokládá
,tjt,o .ur.opisu Franěk Všerubsk./,
aby něDa1imilovu,
zvu
v
na
kde
Á]uue ioannelka ad. 1988, l: 96, V 00/54),
jakž
moha...
učinil
,,Ja.
Sem
pÍtznává,,to
tJo ,,oi.uuir mri Ťěčr mem krásn!m..,
pí.
jeho
obsahu.
pojetím
[...]
,yuá,ámodernizace rukopisu souvisíS aktuálním
v
souvis1osti
pasáže
kroniky
některé
'ár uyr zÍejměveden myslem zdťrraznit
protiněmeckym zas dobov mi událostmi, se svym husitsk]imStanoviskema
(Kvítková |992: 1 1).
měŤením..
kon1 . |450-|620.. Doznivání zápasu o trťlna vítězstvíJiÍíhoz Poděbrad
jako
a
každému
dobré
dílo,
jako
literární
,,knihy
zajimavé
kretizovaloDatimila
jak znímarginálie ze 16.stoletív Cambridžskémrukopise.Po sto paužitečné..,
Kolem poloviny 15. stoledesáti letech se tak změnila jeho aktuálníÍunkčnost.
Strahovsk]ifiagment z r'
Je
to
z
30.let.
pŤedloh
tí vznikají texty opisŮ podle
Lobkovick;)irukopis asi
jazykově
driležitf
ve|mi
1449 (Hádek 1978),v]/vojově
a ledečsk;/Zebere(okolo
1450)
r.
Pelclriv
zr.1450 a posledníriplnérukopisy
p|nil Dalimil
funkce
be|etristické
své
rťrv(Pinvičkúv),datovan]i l459, Vedle
jako napŤ.
spisovatele,
historické
v 16. stoletírilohu pramenepro humanistické
z-Hla.
Lupáče
Prokopa
Doubravky'
z
Viktorina Kornela ze Všehrd,Jana Skálu
váčovaa zejménapro Václava Hájka z Libočan.
ideovou silou vystoupilafunkce DalimiLa ve
8, \620_1626:Šplnou pťrvodní
stavovskémpovstání 1618_1620' Nejprve Pavel Stránsk]íze Stránky u Zap,
(|634), použil ve spisku Prorl
pozdějšíautor latinskéhospisu o sttitě českém
ho*iiskjru, v ČechrÍchse do kostelúv tlačícíntjazyk m na nedbalého Čecha
učiněnjokŤik(|618)jako motto verše,,Kdyžněmečsk.'jazykv Čecháchvstane, / tehdy našehorodu všěčeststane/ neb zradie zemu i kniežata,/ pro ně bude nášěkorunado Němec vzata..(Dařhelka ad. 1988,2: 214,v 68/155-158).
Atmosféradoby podnítilaPavla Ješínaz Bezdézi,spisovatelea stavovskéhopolitika, k funkčníaktualizaci Datimita V tištěnépodobě' ,'Ješínovovydáni DaLimilovy kronikyje edičníčin prvníhoŤádu.JešínpostÍehljejí poslánía dobŤecítil' že je to áiio, jehoŽ polítická idea opět vyhovuje danéchvíli.. (Dařhelka
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198l: 25).Ješínv pÍedmluvěke čtenáŤi
vyjadŤuje
sv j patriotismusi nárok svo.
bodnévolby panovníka.V zásadě mu Němci v Čecháchnevadili, pokud tu byli doma v pravémsmyslu a neusi|ova|io popŤení
české
státnostia byli ,'milov.
nícjZemě České..(Dařhelka |981: 52).VítězníHabsburkovése postarali,aby
ce|]ynáklad, kromě několika exempláŤrikorigovan;icha zaÍazenychmezi zaká.
zanéknihy, byl zničendŤíve,nežse dostal ke čtenáŤtim.
9. |610_1186:Jestližena počátkul4. sto|etíslovojazyk znamenalotakénebo pŤedevším
národ, v l7' a |8' stoletíobrana jazyka byla obranou naroda.Bohuslav Balbín si r. 1670 poŤídilze zakázan,lch knih opis JešínovaDalin lu
a sám v jeho duchu napsal(l672-1673) svouApologii (vydanouvšakaž l775
F. M. Pelclem). \ěnova| ji TomášiPešinoviz Čechorodu,kter1ipodle Hájka pŤi_
soudil anonymníkroniku pravděpodobněsmyšlenému
Dalimilu MeziŤíčskérnu.
osvícenštípracovnícise zablvali Dalimilem téměňv1ilučnějako památkou
jazykovou: Mikuláš Adaukt Voigt, FrantišekFaustin Procházka vydává DaLimila 1186'J. Dobrovsky v Geschichte(1192' 1818)pŤipojujei kritiku jako díladě.
jepisného.
l 0. l 8 17_ | 849: FrantišekPalack1/ve Wiirdigung 1830 pŤijímáDalimi|a jako
nevěrohodného
dějepisce,avšakproti Meinertovi a Dobrovskémuse ho zasÍávít
a jeho nacioná|nízápa|zdtivodřujei hubenímSlovan na dolnímLabi a pokl/rdáho za š|echetného
a velkodušného
patriota'Pozoruhodnáje aktuálnífunkč.
nostDalimila' jak ji chápal J' Jungmannv vodu k Hankov m Starobylymskltidriním(Hanka l 8l7: VIII a n.: ',['..]milo budezajistékaždému
českého
básnictví milovníku nejstaršího
lyry českédošléhonás oh|asu pos|ouchati['..]
a v pravdě básnick1/jazyk, ano tak mnohou i z částkypotlačenoujazyka našeho dokonalostnalézati..).
Po d|ouh11ich
cenzurníchpotížích
se Hankovi podaŤilo
Dalimila vydat ažr. 1849.Dobově konkretizujeDalimila takéK. HavlíčekBorovsk v NrirodníchnovintÍch(12. iijna l849) pňi Úvaze o stále témžnepŤíteli
v česk1ich
dějinách.
l l. (l 849-19l 8:) V druhépo|oviněl9. stoletía aždo l ' světovéválky jsou
konkretizaceDalimila spojeny pÍevážněs názory Iiterárníchhistorikrjv souvisje i to, Že neníopomíjena
losti s národně osvobozeneck m zápasem,a drjležité
jeho hodnota literárně-estetická.Napň. J. Jireček v nesmírnězásluŽnéedict
k DaLimilovi poznamenává:''A bohdá, Že nyni zmizi i pŤedsudekdávno zakoŤc.
něn , a pŤesto pňesevše|ichy,Že by totižsk|adatelkroniky rymovanébyl prost
všelikéhonadáníbásnického..(Jirečekl882: XXVIII). Jirečkrivnázor současně
podpoňil formá|ním rozborem K. Tieftrunk (l879). PŤestonakonec píeváŽI|
a nta dodnesdo velkémíry pŤevažuj
e názor, žeDalimil je dílo historiograÍické,
koli pÍedevším
básnické,nanejvfšambivalentní(Bláhová |995: 162-64).
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u lizaznívalDaLimilaktuálněpňedevším
|2. |g|8-|g39:Zaprvni republiky
se
dá
vypravování
dějin
česklch
historikri a historikrj.,,Z Dalimilova
teriárních
Ťíši
něnezávisl1/na
státu:chce stát Samostatn1/,
sestrojitautorúvideál českého
sÍáÍryzečesk./bez živlricizích [...]
anikulturně,
n;ibrž
politicky,
nejen
meckě
spravedliv]i,dbaly sv]/chpoTomuto státu má stát v čelekrál mocn;i,statečn]/,
(Jakubec
Kriticky aktualizoval Dali1929:
105).
Čech.,
uvědoměl!
a
vinností
(|993:.18_84)'
Když
ohrožení
StátukulminovaE.
Rádl
(l928)
době
té
milav
českych'kde
smyslu
literárních
dějin
pŤednáškou
o
s
Ša|da
X'
F.
vystoupil
lo,
(Ša|da
Í.unkč.
Aktuálně
|935/36a:286-91).
Datimila
také
konkretizova|
dobově
LiJ'
Fučík
článkem
Proroctví
vá|ky
prahu
2.
světové
na
Dalimita
pŤipomíná
ně
jako
bušino,protoŽeDalimil postavil ,,pÍednárod zrcad|ojeho vlastníchdějin
nabádavévarování..(Fučíkl949: 33-36).
|3. |939_1945:Druhá světová vá]ka mnohonásobnězesíli|aDalimiLovy idezápase,i když zjevná aktualizacejeho textu v Čechách
je v česko-německém
byla podstatněznemoŽněnanacistickou cenzurou. PŤestonapŤ.A. Pražák na
zákonem
konci roku |940 v rozh|asovémprojevu zdrirazĎuje,Že ,'nejvyšším
dbáti i svézeméa pracovativšemoŽněpro její čest'rozkvět
člověkapŤedurčoval
a slávu, statečněbrániti jazyka a národa oel m svym životema raději zemÍitl
neŽjej nechati poklesnout,.(PraŽák |946a: 22)' V širokychdějinn;/chsouvislostechboje Čechriproti Němcrim v USA dobově konkretizujeDaLimilaR. Jakobson v knížceMoudrost stclrychČech , 1ejimŽnázvem se h|ásíke Komenskému(o ní pŤednáška
J' Lehára, 1995:39-56).
v českéliteratuÍepo válce se pro14. (1945_|989:)Dalimilova pŤítomnost
jevuje konkretizacemi a aktua|izacemirťrzné
nové
povahy. Jsou to pŤedevším
195.7;
edice textu (Maralík_Čapek1948;Havránek ad. |951; Havránek-Hrabák
jednak nemar.
B|áhová ad, 1977;Dařhe|ka ad. l988). Dále novéinterpretace
xistické(Čapek 1948),jednak marxistické,z nichŽ pro posuzováni DalimiLa
měla největšívyznam studie J. Hrabáka (|949) zdrirazřujícíDalimil v,'demokatismus.. marxisticky pojat!. PŤitom Dalimilovy názory na otázku národní
identity a svobodu volby provázely jako zlé svědomíjejich porušovánív tota|itnímrežimu.Němce vystŤídaliRusové.
Tuto Dalimiloy'{ cestu sta|etímiv1istiŽněvyjádŤilJ. DaĎhelka v rivodu k reprintuJešínovavydání,které,a toje pŤíznačné,
mohlo pro perzekucieditora vy.
jítjen v zahraničí.
živéhoodDatimilaje stále součástí
,,Kronika tak Ťečeného
kazu českéliterárníminulosti [..'] Je to jednaz nejstarších
literárníchpanrátek
česk]/ch
prošlásloŽit1/m
poslání,zájmu i obliby..(Dařhelprocesemuplatnění,
ka l98l:36-37).
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l98l: 25). Ješínv pŤedmluvěke čtenáňivyjadŤujesvlij patriotismusi nárok svo.
bodnévolby panovníka.V zásadě mu Němci v Čecháchnevadili, pokud tu byli doma v pravémsmyslu a neusilova|io popÍeníčeskéstátnostia byli ,,milovniciZemě České..(Dařhe|ka
l98I: 52).VítězníHabsburkové
se postarali,aby
cel;Ínáklad, kromě několika exempláŤrikorigovan1icha zaÍazenychmezi zakázanéknihy, by| zničendÍíve,nežse dosta|ke čtenáÍrim.
9' 161o_1786:JestliŽena počátkul4. stoletís|ovojazyk znamenalotakénebo pŤedevším
národ, v l7. a l8. stoletíobrana jazyka by|a obranouniíroda'Bohuslav Balbín si r. 1670 poňídilze zakázan,lch knih opis JešínovaDalimila
a sám v jeho duchu napsal (1672-1673) svou Apologil (vydanou všakaž 1]]5
F. M. Pelclem). \ěnovalji TomášiPešinoviz Čechorodu,kter/ podle Hájka pňi.
soudil anonymníkroniku pravděpodobněsmyšlenému
Dalimilu MeziŤíčskému.
jako památkou
osvícenštípracovnícise zab;/valiDalimilem téměŤv:ílučně
jazykovou: Mikuláš Adaukt Voigt' FrantišekFaustin Procházka vydává Dalimila |.786'J. Dobrovsk1iv Geschichte( l792' 1818)pÍipojujei kritiku jako díladějepisného.
10. 18 l 7-l 849: FrantišekPalackf ve Wiirdigung l 830 pňijímáDalimila jako
nevěrohodného
dějepisce,avšakproti Meinertovi a DobrovskémuSe ho zastává
ajeho nacioná|nízápa1zdlivodřuje i hubenímSlovanri na dolnímLabi a poklápatriota.Pozoruhodnáje aktuálnífunkčdá ho za šlechetného
a velkodušného
nostDalimila' jak ji chápal J' Jungmannv vodu k Hankovym StarobyLj,m
sklá.
Íním(Hanka l817: VIII a n.: ,,[...]milo budezajistékaŽdému
českého
básnictví milovníku nejstaršíholyry českédošléhonás oh|asu pos|oucbati [...]
a v pravdě básnick1/jazyk, ano tak mnohou i z částkypotlačenoujazyka našeho dokonalost na|ézatl,.).
Po dlouh1ichcenzurníchpotíŽíchse Hankovi podaŤilo
Dalimila vydat ažr' 1849. Dobově konkretizujeDalimila takéK' HavlíčekBo.
rovsk v Ndrodníchnoviruich (12. Íijna l849) pŤi(lvaze o stále témžnepŤíteli
v česk1ichdějinách.
l l. ( l 849_l9l 8:) V druhépolovině 19. stoletía aždo l. světovéválky jsou
konkretizaceDalimiLa spojeny pÍeváŽněs názory literárníchhistorik v souvisje i to, že neni opomíjena
losti s národně osvobozenecklm zápasem,a drjleŽité
jeho hodnota literárně.estetická.NapŤ.J. Jireček v nesmírně zás|uŽnéedici
k Dalimilovi poznamenává:,'A bohdá, Že nyni zmizi i pŤedsudekdávno zakoÍe.
něny,a pňesto pňesevšelichy, Že by totižskladate|kroniky rymclvanéby| prost
všelikéhonadáníbásnického..(Jirečekl 882: XXVIII). JirečkŮvnázor současně
podpoŤilformálním rozborem K. Tieftrunk (l879). PŤestonakonec pÍeváži|
a nia dodnesdo ve|kémíry pŤevaŽuj
e názor,žeDalimil je dílo historiografické,
koli pŤedevším
básnické,nanejvyšambivalentní(Bláhová |995 : 162-64)'
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u lirepubliky zaznivalDalimil aktuálněpŤedevším
|2' |g|8-Ig39..Zaprvni
se
dá
vypravování
česk]/ch
dějin
historikrj.,,Z Dalimilova
,"Ái"n historikrja
Ťíši
něna
nezávis|f
Stát
Samostatn]/,
českéhostátu:chce
sestrojltautor v ideál
bez živlťrcizích [...]
n1/brŽani kulturně, sÍátryze česk1y
politicky,
n".;"n
.""tě
spravedlivf, dbal./ s ch poio'u,o siátu má stát v če|ekrál mocn!, statečny,
(Jakubec 1929: l05). Kriticky aktualizova|Daliuinno5tia uvědoměl! Čech..
(1993: 18-84). Když ohroženíStátukulminovamila v tédobě (1928) E. Rádl
o smyslu literárníchdějin českych'kde
lo, vystoupil F. X. Šaldas pŤednáškou
Aktuálně funkč.
aouove konkretizova| takéDalimila (Šalda1935l36a 286-91).
ProroctvíLičlánkem
Dalirnila na prahu 2. světovévá|ky J. Fučík
ně pŤipomíná
jeho
vlastních
dějin jako
bus.iná,protožeDalimil postavil ,,pŤednárod zrcadlo
nabádavévarování..(Fučík 1949: 33-36),
|3. |g39_I945: Druhá světová vá|ka mnohonásobnězesílilaDalimilovy ideje v česko-německémzápase, i kdyŽ zjevná aktualizace jeho textu v Čechách
-byla
podstatněznemožněnanacistickou cenzurou. PŤestonapÍ'A' PraŽák na
zákonem
konci roku 1940 v rozhlasovémprojevu zdúrazřuje,Že ,,nejvyšším
rozkvět
projejí
čest,
dbáti i svézeméapracovativšemoŽně
člověkapŤedurčoval
zemÍiti,
raději
a
a slávu, statečněbrániti jazyka a národa celfm sv m životem
souvis.
dějinn]fch
ch
nežjej nechati poklesnout,.(PraŽák |946a: 22)' V širok
JaDalimilaR'
konkretizuje
|ostechboje Čechúproti Němcrim v USA dobově
Komenjejimž
ke
hlásí
se
názvem
kobson v knížceMoudrost starjch Čechú,
skému(o ní pŤednáška
J. Lehára, 1995:39_56).
|4. (1945_1989:)Dalimilova pÍítomnostv českéliteratuÍepo válce Se pronové
jevuje konkretizacemi a aktualizacemi rriznépovahy. Jsou to pŤedevším
1
95,7;
abák
Havránek-Hr
edice textu (Maralíktapek l 948; Havránek ad. |9 51 ;
jednak
nemarinterpretace
Blahová ad. 19.I,7;Dařhe|ka ad. l988). Dále nové
xistické(Čapek l948), jednak marxistické,z nichŽ pro posuzováni DalimiLa
měla největšívyznam studie J. Hrabáka (|949) zdrirazřujícíDalimilúv,,demokatismus.. marxisticky pojaty. PŤitom Dalimilovy názory na otáZku národní
identity a svobodu volby provázely jako zlé svědomíjejich porušovánív tota|itnímrežimu'Němce vyStŤídali
Rusové.
Tuto Dalimiloy,' cestu sta|etímiv1ystižně
vyjádŤilJ' Dařhelka v rivodu k reprinfuJešínovavydání,které,a toje pŤíznačné,
mohlo pro perzekucieditora vy.
jítjen v zahraničí.
Dalimilaje stále součástíživéhood,,Kronika tak Ťečeného
kazu českéliterárníminulosti [..'] Je to jednaz nejstarších
literárníchpamátek
česklch proš|ásloŽit1/mprocesem uplatnění,poslání'zájmu i obliby.. (Dařhelka l98l:36-37).
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JestližeDalimil díky svénárodně obrannétendencineztratilaktuálnostv dobovlch konkr.etizacích,
1e otázka, zda tento rys není takéjedním z podstatnlch
znak česk1/ch
literárníchdějin a neprozrazujeněco z jejich smys|u,jsme-li
ochotni tentojev akceptovat.Samy literárnídějiny se pak včleřujíjako integrálnísoučástdo smysluobecnyohnárodníchdějin,aťbyl fbrmulovánjako bo.
hemocentrismusKarla IV., husitsk]lia evropsk! program Poděbradriv,reformač.
ní Komenského,národněobrozeneck!Palackého'nábožensk1i
a humanitníMasarykŮv' národníPekaŤrjvnebo v vojovy Rádlťrv,a to v pozitivníohi kritick ch
postojích.
I kdyŽ otázkasmyslučeskychdějinje problematizována
a doporučuptát
Se
se
spíšepo smyslu tétootázky,jak to činíněmeck historikF. Seibt
Je
(|996:3l), neměníto nic na skutečnosti,
Žeprávěčeské
literárnídějiny a jejich
smysl jsou dŮvodemk rivahámi o smyslu dějin obecnyclr,jenžtak či onak reÍ1ektuje
zejménajejich obrannéspeciÍikurn.
SpeciÍičnost
české
literaturyv její
národně obrannétendenci,doloženáDalimilent, odpovídána otázku, pročCechy nestihl osud někter ch ostatníchzápadnichSlovanťr,kteií obrannétendence neprojevovali.Češi,,totiŽvyhnuli se tomu,aby je pohltil Západ a částečně
iV1ychod'tedyNěmecko a Polsko,oba to sousedi,u nichŽPolabanéhledaliopo.
ru., (Seibt |996: 46), Nevyrostla z nich, k zarmouceníněkter1/ch,
splynutím
s německymi pŤistěhovalci
do Čech ,,novánárodníodnoŽ,vychodostŤedoněmecká..,jak Seibt konstatuje.S podobn;irni názory vystupujíi někteŤíautoŤi
č e š t(íP o d i v e n1 9 9 l : 3 8 a n . ) '
Není náhoda,Že právě v době akutníhonebezpečí
na konci 30. let,jak jsme
již pŤipomněli,F' X. Šaldavyslovil ,,několikpoznámekk velikémunámětu..,
,,kousekk tzv. Íilosoílidějin..' a nazva|je o smyslu literárníchdějin českych
(Šalda1935/36a:203_|4.28|-3|4).Podle něho,,věci,kterése nemění,to je ta
ÍllosoÍie
dějin [.''] V chaosu hledámeŤád,v hltavémv1ivojistále proměnném
a stálestejném
smysl a poslání.A to všeclrno[.'.]z pudu sebezáchovného..(ibid.:
204). Potom shledává' Že ,,českáliteraturanemá tradicijednu' má tradici několi.
kerou..(ibid.: 207)' PatÍík ní i Dalimil' Mluví o jeho vlastenectví,nikoli nacionalismu,jak se vyvinul u Němcrj s koncepcítzv.dušenárodníod Herderak Fichtemu(tu má Šaldapravduproti R. B. Pynsentovi,Pynsentl999). ',Mnohemspíše nežv,!razemnacionalismuje Dcllimil Živelnym projevemsvojskosti,domáckosti' staromilství,svérázu'ktery se vŽdycky projevuje pŤi velk;/chspolečench pŤelornech,..
ŤíkáŠa|da(Šaldal935136a: 289).
sko-politick1i
jak
takévzponrenuto,R. Jakobson hovoňíi o DaliniV druhésvětovéválce,
ltlvi: ,,DaLimil,ktery v duchu cyrilometodějskétradice stavínárodníideu nad
38

pťl.
státnísuverenitua s národnímmotivem spojuje heslo rovnosti, společného
vodu všechlidí, formuluje v duchu téžetradicespolu s Legendouo sv.Prokopu
cí|eprotině.
a latinsklm traktátemDe Theutunicisbonuntdictamen nadčasové
meckéhoodboje..(Lehár 1995: 43)'
JestližeA' Pražák(|945) shromáždilsnad všechnydostupnédoklady z českéliteraturys apologetickymi tendencemi,Dalimil je svou Životnostídokladem
rysri smyslu
síly a trvanlivostitěchto snah, kteréjsou jednímz dominantních
jiŽ
jazyka
odevŽdy
českétya
národa
by|a
literárních
dějin.,,obrana
česk11ich
pŤípad
česky,protoŽejsmebyli usazeniv srdci
by| to Zv|áštní
pickévlastnictví,
Evropy na Kižovatce národ ' a tedy v stálémnebezpečío sv j byt.. (Pražák
nemriŽenic ubratani marxistic|945:1l). Na pravdivostitohotokonstatování
ká ideologická uzurpace tohoto Stanoviskav době sovětskénadvlády, ani nej.
v Evropě' včer
nov ch poměrťr
pochybnostiv souvis|ostis vytváŤením
novější
ně rozdílti mezi pojetímčesk1ichdějin u Dclintila a modiÍjkacetohoto pojetí
R. B. Pynsent(Pynsent1999:23|).
napŤ.
u V. Havla,jak je interpretuje

Perspektivy
Dosud,jak bylo mnohokrátkonstatováno,nemohlasi česká|iteraturadovolit
byt jen |iteraturou,a časod času,už od dob Dalimilovych, se stávala takénánárodně obranné.Jest|iŽese ve l4. století..pocit
strojem politiky, pŤedevším
existenciálnínejistoty více či méněreÍlektovalve všech|iterárníchprojevech,
[...]pocit existenciálnínejistotybyl tímrysem' ktery spojovalliteraturutédoby
jako celek a pŤispívalk jejímu zaměŤení
na hledáníŽivotníchjistot v duchovní
aby tomu tak bylo i ve 21. stoob|asti[...]..(PetrŮ1996:54),bylo by žádoucí,
letí' Není drivod pochybovaÍ,Že pocit existenciá|nínejistoty,jenŽ Sotva kdy
zmizí,nevyvolá znovu v dílechčesklch autorŮdalšíprojevy specificképro českou literaturuv cel1ichjejích dosavadníchdějinách. PŤedpovědi,Že českáliteraturase bude těŽko vyrovnávat se ztrátou svéhopolitickéhoposlání,nevycházejízreá|nych podnrínekčeskénárodníexistence,kterése hned tak, zdá se, nezmění.

L i t e r a t ur a
BLÁHOVÁ' Marie - KRČMOVÁ, Marie -VRBoVÁ, Hana
|977Kronikatak íečeného
Dalimila (Praha:Svoboda)
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Smys| českfch Iiterárních dějin
JestližeDalimil díky svénárodněobrannétendencineztrati|aktuálnostv dobov;ich konkretizacích,je otázka,Zda tento rys není takéje<lnímz podstatn;Ích
znak česk ch literárníchdějin a neprozrazujeněco z jejich smys|u,jsme-li
ochotni tento jev akceptovat.Sany literárnídějiny se pak včleiiujíjako integrálnísoučástdo smysluobecn ch národníchdějin,aťbyl fbrmulovánjako bohemocentrismusKarla IV., husitskya evropsk program Poděbradriv,reformač.
ní Komenského,národněobrozeneckPalackého,
náboŽensk:/
a humanitníMasarykriv,národníPekaŤrlvnebo vyvojov]fRádl v, a to v pozitivníchi kritick]/ch
postojích.I kdyžotázkasmyslučeskychdě.iinje problernatizována
a doporuču.]ese ptát se spíšepo smyslutétootázky,jak to činíněmeck! historikF. Seibt
(|996:3l), neměníto nic na Skutečnosti,
Že právěčeské
literárnídějiny a jejich
smysl jsou dtjvodemk vahámio smyslu dějin obecnych,jenŽ tak či onak rcÍiektujezejménaje.jichobrannéspecifikum. SpeciÍičnost
českéliteratury v její
národněobrannétendenci,doloženáDalitnilem,odpovídána otázku,pročČcchy nestihl osud někter ch ostatníchzápad,ních
Slovanrj,kteŤíobrannétendence neprojevova|i.Češi,,totiŽvyhnuli se tomu, aby ie pohltil Západ a částečně
iVychod' tedyNěmecko a Polsko,oba to sousedi.u nichŽPolabanéhledalioporu.. (Seibt |996: 46). Nevyrostlaz nich, k zarmouceníněkter1/ch,
splynutím
s německymi pŤistěhova|ci
do Čech',nová národníocinoŽ,vychoclostŤedoněmecká..,jak Seibt konstatuje.S podobn;irninázory vystupujíi některíautori
č e š t(íP o d i v e nl 9 9 l : 3 8 a n . ) .
Není náhoda,že právěv době akutníhonebezpečí
na konci 30. let,jak jsrne
již pňipomněli,F. X. Šaldavyslovil ',několikpoznámek k velikémunámětu..,
,,kousekk tzv. Íilosolli dějin..'a nazval je o srnys|uliterárníchdějin česk1/ch
(Šaldal935136a: 203-|4, 28|_3|4).Podle něho ,,věci,kterése nemění,to je ta
f.ilosoÍledějin [...]V chaosu hledáme ňád, v hltavémv;ivoji stále proměnnérn
a stálestejném
smysl a poslání.
A to všeclrno[.'.]z pudu sebezáchovného..(ibid.:
204).Potom shledává'že,,česká
literaturanemátradicijednu'má tradiciněkolikerou..(ibid.:207).PatŤí
k nii Dalimil. Mluví o jeho vlastenectví,
nikoli nacronalismu,jak se vyvinu|u Němcťr
s koncepcítzv.dušenárodníod Herderak FichpravduprotiR. B. Pynsentovi,Pynsent1999).',Mnohenrspítemu(tu má Ša|da
šeneŽ vyrazenrnacionalismu1e Dalimil živeln1improjevemsvojskosti,domáckosti, staromilství,svérázu,kter se vŽdycky projevuje pŤi velkych společensko-politick ch pŤelornech,,.
ŤíkáŠalda(Šaldal935i36a:289),
V druhésvětovéválce,jak takévzpomenuto,R. Jakobsonhovoňíi o Dalinti.
lovi: ,,DaLimil,ktery v duchu cyrilometodějskétradice staví národníideu nad
l
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p státnísuverenitua s národnímmotivem spojuje hes|o rovnosti,společného
vodu všechlidí, formuluje v duchu téŽetradice spo|u s Legendouo sv. Prokopu
cíle protiněa latinskym traktátemDe Theutunicisbonunl dicÍa,mennadčasové
meckéhoodboje..(Lehár 1995: 43).
doklady z česJestliŽeA. PraŽák(|945) shromáždi|snad všechnydostupné
je
s
apologetick
mi
tendencemi,
Dalimil
svou
životností
dok|adem
literatury
ké
jsou
jedním
těchto
snah,
které
z
a
trvanlivosti
dominantních
rysri
smyslu
síly
jazyka
jlŽ
a
národa
by|a
odevždy
české
ty|iterárních
dějin.
česk1yich
',obrana
pŤípad
protožejsme
v
vlastnictví,
byl
to
zvláštní
česky,
usazeni
srdci
byli
pické
Evropy na kŤiŽovatcenárodrj' a tedy v stá|émnebezpečío svtij byt..(PraŽák
nemrjŽenic ubratani marxistic1945:1l)' Na pravdivostitohotokonstatování
v
uzurpace
tohoto
sovětskénadvlády, ani nejideologická
stanoviska
době
ká
pochybnostiv souvislostis vytváŤením
nov ch poměr v E.vropě,včetnovější
ně rozdílrjmezi pojetímčeskychdějin u DalimiLa a modiÍjkacetohotclpojetí
napŤ.u V. Havla, jak je interpretujeR. B. Pynsent (Pynsent 1999:231).

Perspektivy
Dosud,jak by|o mnohokrátkonstatováno,nemoh|asi českáliteraturadovolit
bft jen literaturou,a časod času,uŽ od dob Dalinilovych, se stávala takénástrojenrpolitiky, pŤedevšírn
národněobranné.Jestližese ve l4. století',pooit
projevech,
existenciálnínejistotyvíce či méněreÍlektovalve všech|iterárních
|iteraturu
tédoby
pocit
tím
rysem'
ktery
spojoval
existenciální
nejistoty
byl
[...]
jistot v duchovní
jako celek a pÍispíval
na hledáníživotních
k jejímuzaměŤení
oblasti[..']..(Petrri|996:54), by|o by Žádoucí,aby tomu tak bylo i ve 2l. století. Není drivod pochybovat, Že pocit existenciálnínejistoty,jenž sotva kdy
zmizí, nevyvolá znovu v dílechčeskychautorrjdalšíprojevy specificképro českou literaturuv ce| ch jejích dosavadníchdějinách. PŤedpovědi,že česká|iteraturase bude těŽko vyrovnávat se ztrátou svéhopolitickéhoposlání,nevychá.
zejíz reá|nychpodnrínekčeskénárodníexistence,kterése hned tak, zdá se, nezmění.
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StÍedověkÝ
chiIiasmus
jako existenciá|ní
prožitekkonce epochy
EDUARD PETRŮ

Jako jeden ze zák|adnich problénr metodologiehumanitníchvěd i vědy obecně se projevujepostup, kter bvchom mohli označitjako pŤedčasnou
generalizaci. Spočíváv tom, Že z omezenéhookruhu materiálujsou vyvozeny určité
závěry,kteréjsounásledněprohlášenyza zákonitostiplatnéobecně.Jakmile však
pŤistoupíme
k tomu, abychom je veriÍikovalina základě širšího
materiálu,zjistímečasto'žejejich obecná platnost i obecnéuz'nání,kteréhose jim dostává,
jsou zpochybnitelné.
Dvě takto obecně uznávaná zjištěníse objevujítakév souvislosti se stĚedo.
věkym chiliasmem. Jedno spočíváv tom, že stiedověká z.á|tbav symbolickém
v znamu číselvedla k tomu, ž'ezánik světaa pŤíchodnebeskéhoJeruzalémabyl
očekávánv souvislostis ce|ymi letopočty,
druhépak v tom,Že byl spojennejen
s rÍzkostí,
a|e takés nadějína obdobímírua harmonie,kterémá po konci tohoto světa na zemi nastat'
Konfrontaces IiterárnímmateriálemplatnosttěchtoobecněpŤr;ímanch zjištěnído jisté míry zpochybřuje ' Když se napňík|adF. J. Ho|ečekv souvislosti
s právě končícím
druh]/mtisíciletímzabyva|otázkou, do jakémíry se projevilo
tušeníkonce v závěru prvníhotisíciletí,dospěl k tomu, Že se sice projevovala
jistá rizkost z možnéhokonce světa,tak jak jej pŤedpovídal
sv. Pavel v epištole
ke Korintskym ( l Kor, 15,24) azejménasv. Jan ve svéApokalyp se,a Že Íato zkost vedla k určitéspiritualizaci,ale na druhéstraněkonstatuje,žev soudob1ich
kronikách rok l000 prošeltéměŤ
bez povšimnutí.
Cituje napŤíklad
pasáž,kterou
do svéhodila Liber Apologeticus zaÍadllk roku 975 opatze Saint-Benoit-sur-Loire Abbo: ,'Pokudjde o konec světa,slyšeljsem kázat lidu v jednom koste.
le v Paňíži,Že na konci roku l000 má pŤr;ít
Antikrist a že krátce potébude nás|edovatposlednísoud. Rozhodně jsem Se postavil proti tomuto názoru, opíraJe se o evangelia,Apokalypsu a Knihu Danielovu..(Holeček|999: 7), Ukazuje
se, Že ani v tak pŤíznačné
době,jako byl konec tisíciletí,neby|apŤedstava
o konci světa pňijímánabezv1ihradně, a z toho vypl117vá,
že vyk|ádatzvyšujícíse vyskyt chiliasticklchná|adjenz číselné
symbolikycel1ichčíselznačněcelou otázku stŤedověkého
chiliasmu zjednodušuje'
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StŤedověkÝ
chiIiasmus
jako existenciální
prožitekkonce epochy
EDUARD PETRU

Jako jeden ze základnich problémrimetodologiehumanitníchvěd i vědy obec.
generalině se projevujepostup,kter1ibychom mohli označitjako pŤedčasnou
zázaci. Spočíváv tom, žez omezenéhookruhu materiálujsou vyvozeny určité
věry' kteréjsounásledněprohlášenyza zákonitosti platnéobecně.Jaknrile však
pŤistoupíme
k tomu, abychom je verifikova|ina základě širšího
materiálu, zjistímečasto,žejejich obecná platnost i obecnéuznáni, kteréhose jim dostává,
jsou zpochybnitelné.
Dvě takto obecně uznávaná zjištěníse objevujítakév souvislosti se stŤedověk1ymchiliasmem. Jedno spočíváv tom, že stÍedověkáz'á|ibav symbolickém
vlznamu číselvedla k tomu, Že zánik světaa pŤíchodnebeskéhoJeruzalémabyl
očekávánv souvislosti s ce|yrni letopočty,druhépak V tom, Že byl spojen nejen
s tizkostí,ale takés nadějína obdobímírua harmonie' kterémá po konci toho.
to světa na zemi nastat.
Konfrontaces literárnímmateriálemplatnosttěchtoobecněpŤrjíman1/ch
zjištěnído jisté míry zpochybřuje. Když se napňíkladF. J. Holečekv souvislosti
s právě končícím
druh m tisíciletímzab,!va|otázkou, do jakémíry se projevilo
tušeníkonce v závěru prvního tisíciletí,dospěl k tomu, Že se sice projevovala
jistá rizkost z možného
konce světa,tak jak jej pňedpovídalsv' Pave| v epištole
ke Korintsk1/m( 1 Kor, 15,24)a zejménasv. Jan ve svéApokalypse, a že tatoizkost vedla k určitéspiritualizaci,a|e na druhéstraněkonstatuje,Že v soudob ch
konikách rok l000 prošeltéměŤ
pasáž,kterou
bez povšimnutí.Cituje napŤíklad
do svého dila Liber Apologeticus zaíadl|k roku 915 opat ze Saint-Benoit-sur-Loire Abbo: ',Pokudjde o konec světa,slyšeljsem kázat lidu v jednom koste|e v PďíŽi, že na konci roku l000 má pÍr.1ít
Antikrist ažekrátce potébude ná.
sledovatposlednísoud. Rozhodně jsem se postavil proti tomuto názoru, opíraJe Se o evangelia,Apoka|ypsua Knihu Danie|ovu..(Holeček|999:7), Ukazuje
se, žeani v tak pŤíznačné
o kondobě'jako byl konec tisíciletí,nebylapŤedstava
ci světa pĚijímánabezv hradně, a z toho vyplyvá, že vyk|ádat zvyšujícíse v1iskyt chiliastickychná|adjenz číselné
značněcelou otázsymbolikycel1ichčíse|
ku stŤedověkého
chiliasmu zjednodušuje.
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l99). PŤíchodAntikristliv jako znameníkonce je tedy podle Le Goffa prožíván
nejen s rizkostízb|ižícise apokalypsy,ale i s nadějínapiíchod novéhoa SpravedlivéhoJeruzaléma.Srovnáme-li však s touto Le Goffovou do značnémíry
apodiktickou ÍeZímaÍeriálčeskéhusitskéliteratury,najdeme v níjiž u citovanéhoMilíče z KroměŤíŽena počátkuhusitstvízcela jinou naději nežli pasivní
očekávánípŤíchodutisíciletéiíšespravedlnosti.TakéMilíč soudí,žeAntikrist
již pŤišel'a|e prožívájeho pŤíchodjinak než|ijako hrrizu pÍicháze1iciapokalypsy a naději, že po ní bude kŤesťanm ses|ánnov1ia spravedlivy Jeruzalém.
Jeho chiliastick1/proŽitek nabádá k činu:,,A nadto znamenám v srdci, Že učiní-li pan papeŽ podle rady q.išeuvedené,tu mu Kristus, klíčDavid v, otevŤe
Apokalypsu, aby jí porozuměl, pokud se t1iká pŤítomného
stavu církve..(Milíč
1963:61).
odlišné proživáni těch jev , kterébyly obecně povaŽovány za znamení pÍi'
chodu Antikristova, není v českéhusitskéliteratuŤeojedinělé.Podobně Jakou.
jak prokázal Amedeo Molná1 nepa il mezi hlasateleeschatolobek ze StŤíbra,
gickékatastrofy,ale opět spojil svétušení
Antikristova pŤíchodus aktivnímpo.
Žadavkemna změnu sm1/šlení
soudob1ichkŤeséanri
a hledal souvislostmezi pňicházejicimi,,velk;./mi
hody..a husitsklm požadavkempňijímánípodobojí(Molnár l983: 64). Kjednoznačnéakci proti těm, kteŤíjsouspojováni s Antikristem
- soudobémukléru-, vyzyvá dokonce i pŤedstavitele
světskémoci treznám1/'autor husitsképísněAntikrista tupiti (Vybor I1963:210-11).
Markantníje konečněspecifičnostčeskéhopohledu na pŤíchodAntikristtiv
a nastávajícíapokalyptickou katastrofu světa u Petra Chelčického.Pňedstava
o pŤíchoduAntikristověse u Chelčickéhoobjevujevždyznovu, nejv raznějšíse
všakstává a pŤímodo centrajeho myšleníproniká v době, kterou prožívaljako
bezpečnéznameni blíŽícíse apokalypsy.Chelčicky sice polemizoval se všemi
sv mi současníky,
pražské
stranyhustejněs Janem Rokycanou,pŤedstavitelem
sitství,jako s Mikulášem Biskupcem, kter;/byl pňednímmluvčímtáborskéstrany' je však bezpečněmožno prokázat (a sám Chelčicky to napsal)' že nejb|íŽe
měl k táborsk1ímkněžím'Proto taképoráŽku radikálníhokŤídlahusitstvíroku
1434 v bitvě u Lipan prožívaljako hlubokou krizi, souvisícís pŤíchodem
Antikistov1/m,a tento prožitek porážkyradikálníchhusitsklch ideál ho pŤived|
k napsáníněkolika spisri,jejichž základnímtématemje apokalypsa.Nejjasněji
je eschatologickémyšleníChelčického,vyrazně podnícenésituacíkolem bitvy
u Lipan, formulováno ve dvou spisech o ŠeLměa obrazu jejiem (Che|čicky
l89l)' jejichŽ vznik klademe do doby nepÍílišvzdá|enéroku 1433.'

Nepopíráme tím,Že takéčíslomělo pÍi rivahách o konci světa svémísto,nemuselo to však bÝt číSelné
vyjádŤeníuzavírajícího
se stoletínebo tisíciletí,ale
i číslovypočtenéna zák|adébiblického textu. o takoqi vypočet se napiíklad
v českéliteratuÍepokusil ve svéKnížceo Antikristu Jan Milíč z KroměííŽe,kter;i uvažovaltakto: ,,Podleducha,jenŽ ve mně mluvil, soudímtedy,Že Antikrist
pÍišel,a to z let Danielovych, kdežse čte,že od času,kdy bude odřata ustavičná oběťa postavenaohavnostzpuštění,
uplyne dní 1290:Blahoslaven , kdo dočká a pŤijdeaž ke dnrjm 1335 [...]tehdy prvéčísloDanielovo' totiž 1290, začneme-lije počítatod zkázy zp sobenéTitem a Vespasiánem,bylo dokonáno
létaod narozeniPáně 1365' totiŽpŤededvěma roky, toho času,kdy pan císaŤodvedl tlupy z Avignonu do Německa, chtějeje rozprášit'jak se vypravuje.Avšak
druhéčíslo'totiž1335, budižpočítánood roku umučeníKristova, kdy byla odřata ustavičnáoběť'a tak se shledá, že bylo dokonáno v pŤítomném
roce, jenž
je od narozeníPáně rok 1367,protožel335 let a1éta,ježuplynula od Kristova
narozeníaŽ do jeho umučení'dávajípňesně|361 let,, (Milíč 1963:57).
Tento doklad z dí|aIana Milíče z KroméÍiŽenení pouze svědectvím o tom,
pŤedpovědipŤíchodu
žečíselné
Antikristova a konce světa nebyly vázány jen na
zaokrouhlenálétapodle kalendáÍe.Je takésvědectvímo tom, žeexistovalyi jinézptisoby, jak z číselnych daj konec světa pÍedpovědět.Z našehohlediska
je všakještěd ležitějšíZjištění'že Jan Milíč z KroměÍižekonfrontujesvévypočtys minulou i soudobouhistorickou realitou,že h|edá spojitostmezi číseln1/mi daji a událostmi, kterése staly a kterétak mohou dosvědčit,Že q/počet
byl správn;i'
jevťrživotní
Právě tento Milíčtiv postup nasvědčuje,že h|edáni konkrétních
reality svědčících
o pŤíchoduAntikristově v souladu s proroctvímApokalypsy
protoŽemohlo dov1/počty,
bylo považovánoza neméněd ležiténežličíselné
svědčitjejich správnost.Prožitekskutečnostise tak stával driležit;/mkritériem
sympŤíchodu
Antikristova, kterépŤevaŽovalosvlm vyznamem nad číseln1imi
boly a q/počty.
Chiliastická hnutíbyla tedy spojována s těmi obdobími,kdy se existenciální prožitekzdál svědčitpro pÍíchodAntikristtiv a pro uskutečřovánívšeho,co
podleApokalypsy bylo pojeho pŤíchoduočekáváno'Thkjako vztahk číseln/m
ridajrimo pŤíchoduAntikristově nelze vysvětlit v;/hradnězálibou stŤedověkého
společčlověkav určit1ichčíslech,ani existenciálníproŽitek krize stŤedověké
jedinou
jako
na
redukovat
neměli
pŤíchodu
bychom
znamení
Antikristova
nosti
možnost.Podle Le Goffova míněníje ,,chiliasmus,očekávajícináyrat z|atého
společnosti,kdy stát navěku, stŤedověkouformou víry v pÍíchodbeztŤídní
ani páni..(Le Goff l991:
králové
anikniŽata,
nebudou
užzase
dobro odumŤea

.
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Protože se vydání vlrazně odchyluje od iukopisného znění, citujeme dále podle rukopisu státní vědecké kni
hovny v Olomouci, sign. M I 164.

Nepopírámetím,žetakéčíslomělo pŤirivahácho konci světa svémísto,ne.
muselo to však b117t
číselné
vyjádŤeníuzavírajícího
se stoletínebo tisíciletí,ale
i číslovypočtenéna základě biblickéhotextu. o takovy v]ipočetse napÍíklad
v českéliteratuŤepokusil ve svéKnížceo Antikristu Jan Milíč z Kroměňíže,
ktery uvažova|takto: ,,Podleducha,jenž ve mně mluvil, soudímtedy,Že Antikrist
pŤišel,a to z|et Danielov ch, kdežse čte,žeod času'kdy bude odřata ustavičná oběťa postavenaohavnostzpuštění,
uplyne dni |290: Blahoslaven]i'kdo dočká a pňijdeaž ke dnrjm l335 [...]tehdy prvéčísloDanielovo' totiž 1290, začneme-lije počítatod zkázy zprisobenéTitem a Vespasiánem,bylo dokonáno
létaod narozeníPáně l 365, totiŽpŤededvěma roky, toho času,kdy pan císď odvedl tlupy z Avignonu do Německa, chtějeje rozprášit,jak se vypravuje.Avšak
druhéčíslo,totiŽ l335' budiŽ počítánood roku umučeníKristova, kdy byla odĎataustavičnáoběť'a tak se shledá, že bylo dokonáno v pŤítomném
roce, jenŽ
je od narozeníPáně rok 1367, protožel 335 let a |éta,jeŽ uplynula od Kristova
narozeníaždo jeho umučení,
dávajípŤesně1361|et,,(Milíč1963:57).
Tento doklad z di|a lana Mi|íčez KroméÍiže
nenípouze svědectvímo tom,
žečíselné
pŤedpovědipŤíchodu
Antikristova a konce světa neby|y vázány 1enna
zaokrouhlená|étapodle kalendáŤe.Je takésvědectvímo tom, žeexistovaly i jinézptisoby,jak z číseln]1ich
ridajrikonec světa pŤedpovědět.
Z našehohlediska
je všakještědri|ežitější
Zjištění,Že Jan Milíč z KroměŤíže
konfrontujesvév;ipočtys minu|ou i soudobouhistorickou rea|itou,žeh|edáspojitostmezi číseln1/mi daji a událostmi, kterése staly a kterétak mohou dosvědčit,Že vypočet
byl správnf.
jev životní
Právě tento Milíčrivpostup nasvědčuje,Žehledáníkonkrétních
reality svědčících
o pÍíchoduAntikristově v souladu s proroctvímApokalypsy
bylo povaŽovánoza neméněd ležiténežličíse]né
v;ipočty,protoŽemohlo dosvědčitjejich správnost.ProŽitek skutečnostise tak stával drileŽitymkritériem
pŤíchodu
Antikristova, kterépŤevažovalo
svym vyznamem nad číseln;/mi
symboly a vypočty.
Chiliastická hnutíbyla tedy spojována s těmi obdobími,kdy se existenciální proŽitekzdál svědčitpro pňíchodAntikristtiv a pro uskutečřovánívšeho,co
podle Apokalypsy bylo pojeho pŤíchoduočekáváno.Thkjako vztah k číselnym
ridajrimo pŤíchoduAntikristově nelze vysvět|itv hradně zálibou stŤedověkého
společčlověkav určitlch číslech,ani existenciálníprožitekkrize stŤedověké
jedinou
redukovat
na
jako
neměli
bychom
pŤíchodu
Antikristova
nosti
znamení
návrat zlatého
možnost.Podle Le Goffova míněníje ,,chiliasmus,očekávající
společnosti,kdy stát navěku, stŤedověkouformou víry v pŤíchodbeztŤídní
dobro odumŤea nebudou užzasekrá|ovéaniknižaÍa,ani páni..(Le Goff l991:
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l99). PŤíchodAntikristtiv jako znameníkonce je tedy podle Le Goffa proŽíván
nejen s rizkostízb|ižici se apokalypsy,ale i s nadějína pňíchodnovéhoa spravedlivéhoJeruzaléma.Srovnáme.li však S touto Le Goffovou do značnémíry
apodiktickou tezi materiá|českéhusitskéliteratury,najdemev ní již u citovana počátkuhusitstvízcela jinou naději než|ipasivní
néhoMilíče z Kroméííže
očekávánípŤíchodutisíciletéňíšespravedlnosti.TakéMilíč soudí,žeAntikrist
již pŤišel,ale prožívájeho pňíchodjinak nežlijako hrrizu pÍicházejiciapokalypsy a naději, že po ní bude kŤeséanm seslán nov a spravedliv! Jeruzalém.
prožiteknabádá k činu:,,A nadtoznamenámv srdci, žeučiJeho chiliastick1/
ní-li pan papeŽ podle rady v!še uvedené,tu mu Kristus, klíčDavidriv, otevŤe
stavu církve..(Milíč
Apokalypsu' aby jí porozuměl, pokud Se t]/kápŤítomného
1963:61).
odlišné prožívánitěch jevri, kterébyly obecně považovány za znameni pÍichodu Antikristova, nenív českéhusitskéliteratuŤeojedinělé.Podobně Jakoubek ze StŤíbra,jak prokázal Amedeo Molnár, nepatŤilmezi hlasateleeschatologickékatastrofy,a|e opět spojil svétušeníAntikristova pÍíchodus aktivnímpoa hledal souvis|ostmezi pňi.
soudoblch kŤesťanŮ
žadavkemna změnu sm1išlení
podobojí(Molcházejícími,,velk;/mihody.. a husitskympoŽadavkempŤijímání
nár l983: 64).Kjednoznačnéakci proti těm, kteÍíjsouspojováni s Antikristem
_ soudobémukléru-, vyzyvádokonce i pŤedstavitele
světskémoci neznám1/autor husitsképísněAntikrista tupiti (Vfbor I |963: 21o-]1').
Markantníje konečněspecifičnostčeskéhopohledu na pŤíchodAntikristrjv
a nastávajícíapokalyptickou katastrofusvěta u Petra Chelčického.Pňedstava
o pÍíchoduAntikristověse u Chelčickéhoobjevujevždyznovu, nejvlraznějšíse
všakstává a pÍímodo centrajeho myšleníproniká v době, kterou proŽívaljako
bezpečné
znameníblížícíse apoka|ypsy.Chelčick1/sice polemizoval se všerni
stranyhusv1/misoučasníky,
stejněs Janem Rokycanou, píedstavitelempražské
sitství'jako s Miku|ášemBiskupcem, kter;/by| pÍednímmluvčímtáborskéstrany, je však bezpečněmožno prokázat (a sám Chelčicky to napsal),že ne1b|iŽe
měl k táborsk;Ímkněžím'Proto taképorážkuradikálníhoKídla husitstvíroku
1434 v bitvě u Lipan prožívaljako hlubokou krizi, souvisícís pŤíchodemAntikristovfm, a tento prožitekporáŽky radikálníchhusitsk]ichideálťrho pŤivcdl
k napsáníněkolika spis , jejichž základnímtématemje apokalypsa.Nejjasněji
je eschatologickémyšleníChelčického,vyraznépodnícenésituacíkolem bitvy
u Lipan, formulováno ve dvou spisech o Šelměa obrazu jejiem (Chelčick!
1891),jejichž vznik klademe do doby nepňílišvzdá|enéroku l433.'
Protože se vydání v razně odchyluje od iukopisného Znění,citujeme dále pod|e rukopisu státní věrleckékni.
hovny v Olomouci, sign. M I 164.

Podobně jako ostatní stŤedověcíautoŤizab;/vajícíse tématemAntikrista
a konce světa podává Chelčickynejprvev širokémíŤesoubor dokladrlo tom, že
současn stav církvea společnostipŤináší
nezvratnédoklady o tom, žeAntikrist
a vše,co ho podle Janovy Apokalypsy provázi, skutečnějiž pňišel.Podrobně
uvažujeo tom, co mťrže
soudob1ikŤesťan
chápatjako Antikrista, co jako Šelmu
atd,,azce\a v duchu stŤedověkého
pojetíalegorie neváhá spojit postavuŠelmy
se zcela rrizn1imijevy dobovéskutečnosti,na jednéstraně napŤíklad
je to ,,lid
pokryt pod vierri. Kristu protivn!,,,,a|ejinde jsou to již jen mocnítohoto svěÍa atd.Za největšínebezpečí
považujei později, v Sítivíry,to, Že Antikrist potupil zákony Kristovy a zayedl zákony Své,takŽe lidéj1žnemajímožnostpoznat
hÍích,a proto Antikrist ',otec hŤiechuovjest, sv1imiriňadya s]užebnostmihŤiechy rodí, a vyprázdniv z |idi zákon božie,postavil jest je ve všelikémpŤestripení, aby jinak nemohli činiti neŽ vždy hÍešiti,pŤestupujíce
zákon božie všemi
cestami[...]..(Chelčick!
|912:55).Proto se pokouší
odhalit,v čemv soudobém
světě spočívádílo Antikristovo a dílo Šelmy,a uzavirá svrij rozbor pro svéučení pŤíznačnou
hrozbou,ŽeŽena sedícína Šelmě,která,,z potu a Z krve chudiny
rozkošnébydlo má' pasrici se a opijécise..(Chelčicky1891: fol. 266a),je pÍedobrazem světa bohat1ich,kter bude zničen,a dovozuje podle sv' Řehoňe, že
,jakžto chudí sri nazváni churavív Písmě, téŽbohati slovri tučnía masitía ji
ohněmspá|é'tj. ohnivria horliv pomst .,(Chelčick!1891 fol.261a)'
Myšlení Chelčickéhoovšem nesměňovaloprimárně k uskutečněnítohoto
pragmatickéhočinu, kter je ostatně podle Apokalypsy svěŤendeseti roh m
Šelmy,tj. deseti králrjm. Úvahy o Antikristovi a Šelměv tomto dílei v ostatních
spisechsměňujípňedevším
k jedinémucíli: odhalitAntikrista a vytvoÍittak pod.
mínky k tomu, aby se kiesťanémohli postavit Antikristu a zabránit zkáze apokalypsy duchovnímbojem.
Z dokladri husitskéliteratury,kteréjsme uvedli, je zÍejmé,že existenciální
prožitekkonce epochy nab1ivalv husitstvíspeciÍické
podoby.Nevyristil v chiliastickourizkost z konce světaa v pasivníčekánína sesláníNovéhoJeruzaléma,
ale v kontextu formujícíhose husitskéhoboje za novéuspoÍádánícírkve a společnostivúbecfungovaljako v1/zva,jako podnětpostavitse Antikristovi a ubránit se vlastnímčinempňíchoduapokalyptickékatastrofy.U konkrétníchautor
nab1val ovšem tento čin rzné podoby. Zatimco pro Milíče byl spojen ještě
církve a že
s pŤesvědčením,
že Antikristovi budou čelitnejvyššípŤedstavitelé
prostĚedímrižeblt Novy Jeruzalémuskutečněn,
a zatimco v písniAn.
v českém
světskémoci, u Jakoub.
tikrista tupiti jsou podobně interpelovánipŤedstavitelé
jako
podobně
o rea|izaciNovéhoJe.
u
Milíče
snahu
ka ze Stťíbranajdemesice
již
nově se pÍipojuje
a
zejména
vlastními
silami,
pražské
ruzalémav
obci, ale
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v rovině individuálrivahao nutnostipostavit se Antikristovi nov m sm1išlením
(Molnrár
kÍesťana
l983:
každého
63).
Zv|áštni
pak
bylo pojetítoho.
života
ního
ktery
podob
z
odhalení
Antikrista
postavApou
Chelčického,
a
dalších
činu
to
kalypsy v soudobémživotěčerpalpodnět k risilío Antikristovu porážkuv boji
duchovním.
Ukazuje se tak, žespecifická situacehusitstvív kontextusoudobéhomyšlea kulturníhoživotavedla ke speciÍicképodobě existenciálníní i společenského
ve fungovánítohoto prožitkujako vfzvy k činu,
ho proŽitkudoby, vyrisťujícího
nikoliv jako rizkosti a vzdá|enénaděje' Je nezbytné'aby pŤihledání pramen
chiliasmu byla brána v rivahu i tato varianta,má-li byt jako spo.
stŤedověkého
jev správně pochopen.
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Podobně jako ostatní stŤedověcíautoŤizab1lvajícíse tématemAntikrista
a konce světa podává Chelčick1/nejprve v širokémíŤesoubor doklad o tom, že
současn stav církvea společnostipŤináší
nezvratnédoklady o tom, žeAntikrist
a vše,co ho podle Janovy Apokalypsy provází,skutečnějiž pňišel.Podrobně
uvaŽujeo tom, co mrjžesoudob1ikŤesťan
chápatjako Antikrista, co jako Šelmu
atd,,a zcela v duchu stŤedověkého
pojetíalegorie neváhá spojit postavuŠelmy
se zcela rrizn1/mijevy dobovéskutečnosti,na jednéstraně napŤíklad
je to ,,lid
pokryt! pod vierťr.Kristu protivny.,,a|ejinde jsou to jiŽ jen mocní tohoto světa atd.Za největšínebezpečí
považujei později, v Sítivíry,to, Že Antikrist potupil zákony Kristovy azaved|zákony své,takŽelidéj1Žnemajímožnostpoznat
hŤích,a proto Antikrist ,,otechÍiechuovjest, svymi riÍadya s|užebnostmihŤiechy rodí,a vyprázdniv z |idi zákon božie,postaviljest je ve všelikémpŤestripení, aby jinak nemohli činiti neŽ vŽdy hiešiti,pÍestupujíce
zákon boŽie všemi
cestami[..']..(Chelčicky
1912:55).Proto se pokouší
odhalit,v čemv soudobém
světě spočívádílo Antikristovo a dílo Šelmy,a uzavirá svrij rozbor pro svéučení pŤíznačnou
hrozbou, ŽeŽena sedícína Šelmě,která,,z potu a Z krve chudiny
rozkošnébydlo má, pasricise a opijécise..(Chelčicky189l : fol. 266a),je pÍedobrazem světa bohat;ich,kter1/bude zničen,a dovozuje pod|e sv. ŘehoŤe,že
,jakžto chudí sri nazváni churavír,Písmě, téŽbohatislovri tučnía masitía ji
ohněm spá|é'tj. ohnivri a horlivri pomst ., (Chelčick1/1891 fol.261a).
Myšlení Chelčickéhoovšem nesnrěÍovaloprimárně k uskutečněnítohoto
pragmatickéhočinu, ktery je ostatně podle Apokalypsy svěŤendeseti rohťrm
Šelmy'tj. deseti králŮm. Úvahy o Antikristovi a Šelměv tomto díle i v ostatních
spisechsměÍujípÍedevším
k jedinémucíli: odhalitAntikrista a vytvoŤittak pod.
mínky k tomu, aby se kŤesťané
mohli postavitAntikristu a zabránit zkáze apokalypsy duchovnímbojem.
Z dokladŮ husitskéliteratury'kteréjsme uvedli, je zÍejmé,že existenciální
prožitekkonce epochy nabyval v husitstvíspeoiÍické
podoby.Nevyristil v chiliastickou rizkost z konce světaa v pasivníčekánína sesláníNovéhoJeruzaléma,
ale v kontextuÍbrmujícího
se husitskéhoboje za novéuspoÍádánícírkvea společnostivŮbec fungovaljako vyzva, jako podnětpostavitse Antikristovi a ubránit se vlastnímčinenrpŤíchoduapokalyptickékatastrofy.U konkrétníchautor
nab1ivalovšem tento čin rťrznépodoby. ZaÍimco pro Milíče byl spojen ještě
pňedstavitelé
církve a že
s pŤesvědčením,
že Antikristovi budou čelit nejvyšší
prostĚedímriŽeb1/tNovy Jeruzalémuskutečněn,
a zatímcov písniAn.
v českém
světskémoci, u Jakoub.
tikrista tupiti jsou podobně interpelovánipŤedstavitelé
ka ze StÍíbranajdemesice podobnějako u Milíčesnahu o rea|izaciNovéhoJe.
nově se pÍipojuje
ruzalémav praŽskéobci, ale již vlastnímisilami, a zejm.éna
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vaha o nutnostipostavitse Antikristovi novlm sm šlenímv rovině individuál.
(Molnár l983: 63). Zv|áštnipak bylo pojetítoho.
níhoživotakaždéhokŤesťana
to činuu Chelčického,kter1íz odhalenípodob Antikrista a dalšíchpostavApokalypsy v soudobémživotěčerpalpodnět k risilí o Antikristovu porážkuv boji
duchovním'
Ukazuje se tak, žespecifická situacehusitstvív kontextusoudobéhomyšlea kulturníhoŽivotavedla ke speciÍicképodobě existenciálníní i společenského
ve fungovánítohoto prožitkujako vlzvy k činu,
ho proŽitkudoby, vyrisťujícího
nikoliv jako rizkosti a vzdálenénaděje.Je nezbytné,aby pŤihledání pramen
chiliasmu byla brána v rivahu i tato varianta,má-li byt jako spostŤedověkého
lečensk!i literarníjev správně pochopen.
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podnětynetradičních
žánrrj
VÝvoiové
českéliteraturydoby Karla |V.
VIKTOR VIKTORA

jako o literatuŤe
renesanční.
Ie zÍejmé,
o českéliteratuŤel6' sto|etíse nehovoŤí
že ve svém celku nezískalapodobu obdobnou západoevropsk m literaturám.
Rovněžje zíejmé'Že tato podoba nenísvědectvímo její nekvalitnostinebo q/vojovéretardacizprisobenétvrirčínemohoucností'
le zminěn,j stav pŤirozen;ymv1/sledkemčeskéholiterárního v1ivoje nebo lze
pŤedpokládat,Že tento vjvoj v sobě protorenesanční
prvky choval' ale jist1im
zlomem je eliminoval? Jinak Ťečeno,
daly by se v českéliteratuŤevrcholného
stŤedověkunaléztprotorenesanční
tendence?
Problémem zŮstává, jak obrysově vymezit renesančníliterární dí|o.Zatim
pŤevažoval
taxativnípÍístupcharakterizujícíbezrozlišeníhumanistickou1rene.
sančníliteraturu. Řada stanovisek se pĚitom vzájemnévylučuje.NapŤíkladFerdinand Seibt vzhledem ke kritériím,jeŽ sestavil' vyslovuje poclrybnostio existenci českého
prehumanismu.Pro humanistickoui renesanční
literaturupova.
žu1eza rozhodujícívědomé navazoyáni na anticky odkaz, novou ,,latinitu..znamenajícíjazykov1/i myšlenkov1izáklad humanismu,tvrirčíoptimismusopírají.
cí se o sílu vzdělání,vznik společností
a akademií,jeŽ dokumentujíorganizační formy humanismu(Seibt 1988: 5-9).
Uveden! vyčetnesporněhumanisticképísemnictvívymezuje. Stranou však
ponechává specifické rysy uměleckéhodíla' V něm se pÍedevším
projevuje
změna světonázorovéorientacehumanistickéa renesanční
osobnosti.Zák|adní
proměnouprocházelo pojetíliterárnípostavy.Projevilo se to ve dvou oblastech
- v individua|izacia ve zÍetelik jejímupsychologickémurozměru.Je to napŤíklad patrnéna rozdílu pojetípostavy v exemplu, kde postavav podstatěslouží
k demonstraciautorskéhozáměru, a ve facetii, charakteristickém
drobnémprozaickém tvaru renesance,kde postava nab,lvá svych individualizujícíchrysri
a stává se rozhodujícímdějov1/mčinitelem.
Tuto proměnu postihl i Johan Huizinga ve zmínceo portrétechJana van Eycka:
,,Tu miímešpičatou,hubenou tváíjeho ženy.Tamstrnulou, mrzutou, aristokratickou hlavu Baudouinade Lannoy,chorobnounetečnost
Arnolťrniho[...]
berlínského
VšechnypŤekrlvá zázrak nejníternějiprobádanéosobnosti.Charakterje vizuálně
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Vfvojovépodnětynetradičních
Žánr
české|iteraturydoby Karla |V.
VIKTOR VIKTORA

jako o literatuŤerenesanční'
o českéliteratuŤe16. stoletíse nehovoŤí
Je zÍejmé,
Že ve svém celku nezískalapodobu obdobnou západoevropsk m literaturám'
RovněŽje zÍejmé'že tatopodoba nenísvědectvímojejí nekvalitnostinebo v!vojovéretardacizprisobenétvrirčínemohoucností.
Je zmínénystav pŤirozenymv1/s|edkemčeskéholiteriírníhovlvoje nebo ]ze
pňedpokládat, Že tento v1/'vojv sobě protorenesančníprvky choval, ale jist1fm
zlomem je eliminoval? Jinak Ťečeno,
daly by se v českéliteratuŤevrcholného
stŤedověkunaléztprotorenesanční
tendence?
Problémemzristává,jak obrysově vymezit renesanční
literiárnídilo' Zatím
pŤevažoval
taxativnípŤístup
charakterizujicibezrozlišeníhumanistickoui renesančníliteraturu' Řada stanovisek se pňitom vzájemně vylučuje.NapŤíkladFer.
dinand Seibt vzhledem ke kritériím,jež sestavil, vyslovuje pochybnosti o existenci českéhoprehumanismu.Pro humanistickoui renesanční
literaturupovaŽu1eza rozhodujícívědoménavazovánina anticky odkaz, novou ,,latinitu..znamenajícíjazykov! i myšlenkov1/zák|ad humanismu, tvrirčíoptimismus opírající se o sílu vzdělání,vznik společností
a akademií,jež dokumentujíorganizační formy humanismu(Seibt l988: 5-9).
Uveden v četnesporněhumanisticképísemnictvívymezuje. Stranou však
ponechává speciírckérysy uměleckéhodíla' V něm se pŤedevším
projevuje
změna světonázorovéorientacehumanistickéa renesanční
osobnosti.Zék|adní
proměnouprocházelo pojetíliterárnípostavy.Projevilo se to ve dvou oblastech
- v individua|lzaci a ve zŤetelik jejímupsychologickémurozměru.Je to napŤíklad patrnéna rozdílu pojetípostavy v exemplu, kde postavav podstatěslouží
k demonstraci autorskéhozáměru, a ve facetii, charakteristickémdrobnémprozaickém tvaru renesance,kde postava nabj,vá sqÍch individualizujícíchrys
a stává se rozhodujícímdějovlm činitelem.
Tuto proměnu postihl i Johan Huizinga ve zmínceo portrétechJana van Eycka:
hubenou tvráÍjeho ženy,Thm strnulou,mrzutou, aristokratic,,Tu máme špičatou,
kou hlavu Baudouina de Lannoy, chorobnounetečnostberlínskéhoArnolfiniho[...]
Všechny pŤek1/vázázrak nejniternějiprobádanéosobnosti.Charakterje vizuálně
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Zachycen s co největšíhloubkou..(Huizinga 1999:472)' Renesančníliterárnípostava se stává individualitou sv]lm zjevem i nitrem. Ustupuje vliv charakteristick1/chrysri,ježji pŤiĚazova|y
k určité
sociálně nebo ideověvyhraněnéskupině.
Také konfrontace s ostatnímipostavami pŤesahujeschémataobvyklá pro
stŤedověkouliteraturu. Thto postava také začiná vnímat svět okolo sebe a ref.lektujejej. Pro literární dílo tak začinábltdrileŽit]1imcharakterizačnímprvkem
zobrazeniprostoru.Není náhodné,Že ve v;/tvarném
uměníse perspektivastává
základní zá|eŽitostía Že prostor se takéstal drileŽitoukategoriífilozofického
uvaŽování.Bylo by tedy vhodnédoplnit dosavadnívymezeníhumanismua renesancev literatuŤetakéo pojetípostavy,jejíchinterakcía orientacev prostoru
i dobovérea|itě.
Je obecně znám!, fakt, Že nové v vojové prvky se většinou objevují v těch
Žánrech,jež nejsou formovány tradicí. ony jsou nejméněnáchylné zachovávat
tradičnípostupy a naopakjsou nejvíceotevrenépostup m netradičním.
V době
Karla IV' se několik takovlch literárníchžánrriv českéliteratuŤeobjevilo - napňíkladzábavn,! rytíňsk1;i
epos' cestopis, zábavná prÓza.
InÍbrmaceo zábavnémeposu v Evropě prostŤedkovala
prostŤedí
českému
německá literatura.Dosud byl tento epos hodnocenjako umě|ecky méněcenn!,
protožezábavnost v něm pŤevažovala
nad tradičnímideovlm aspektem.RytíŤstvíse tu netradičnědostává do konfrontaces erotikou.dobrodruŽstvím.
fantas.
tickou skutečností'
Ustupujejeho etick1/,hrdinsk smysl.
Všimněme si několika rysŮ. Ve VévodoviArnoštovikonstatovaljiž E. Petrú
(Petrri,ed. 1984: l6) jeho žánrovoupŤechodnosti zlomovou dějovou Íunkci
dvou Žensk;/chpostav,byťjsoutyto postavyepizodické.U obou se objevujídosud nezvyklérysy. Arnoštovamatka Adlička,jejížsřatek s německ m císaŤem
vytváŤíprvní zlomovou situaci,je |íčenav epizodě svatebnínoci:

tváÍ,vlasy svítícízlatem' oči bllskající se jako oči raroha,zmíněnyjsou rista,
brada,řadra)' V německémeposu nejsoucharakterizoványvlasy ani oči.Lze tu
a|e taképrvky individualizující
tedy konstatovatprvky autorskéhodom1/šlení,
podobu postavy.Sám Arnošt podobně popisován není.Patňído |inie rytíŤsk1/ch
postav,individualizace do tétotradičnílinie nezasahovala.
Y Tandaridšovi a Floribelle má erotickj, vztah zásadnějšífunkci. Epos je
v podstatěpostavennajeho pridorysu.Naprosto v něm pievažujevliv stňedověkéhodvorskéhochápánímilostnéhovztahu' Je tu však zŤete|n!okamžik,kter1i
uŽ ukazuje jinam. Jde o situaci, kdy Thndariášmimoděk prozradísvŮj vztah
k Floribelle. Krájí ji chléb'hledíjí do očía nepostŤehne,
žemu nriŽzajel do ruky' Tento okamžik lze chápatjako náznak psychologickéhopojetípostavy.
Tristram a lzalda s podobnlmi psychologick,lmi náznaky nepracuje' Zato
však ve vášnivéintenzitě pŤekračující
ovzdušíkurtoazie líčíhluboképeripetie
vzájemnéhovztahu a rovněžhluboképeripetienevěry.Situace,v nichžse rytíiská postavapohybuje'ji vymařují Ze stŤedověkého
dvorskéhorizu a k|adoumorálni otázky širšíhodosahu.
PŤesahyzábavnéhorytíÍského
eposu tedy signalizují náznaky v1/vojového
posunu tvorby za hranice stŤedověkého
uměleckéhochápání'
Cestopis se sv1/md razem na poznání,orientaci' realitu vymyká alegoričnosti a mnohov znamovosti stŤedověkéliteratury. Marco Polo v letech
|298-|299 diktoval svézáŽitky z cest do Činy.Zák|adníinformace, kterépo_ vzdálenosti,pridorysyměst a staveb,sdělenío obyvadává,jsoujednoznačné
telícha jejich zvycích, v čty zvíĚat,rostlin, ale i informace o Íinančních
soustavách,obchodu,cenách zboži.Toje pohled prakticky uvažující
osobnosti,jež
se naprostovymyká stŤedověkému
uvaŽování.
M. Polo patŤído ranévlny italskérenesance,byl Dantovym generačním
současníkem.PŤeklad Milionu do češtinypoÍizenyoko|o roku 1400 znamenal
vznik dalšíhodíla vymařujícíhose z hranic stňedověké
literatury.objevují se
v něm ony zák|adnírysy,jeŽ |zepovažovaÍ'zazásadní
pro renesanční
literaturu.
Na rozdíl od zábavnéhorytíŤského
eposujde zde ojednoznačnosta věcnostpopisu. Chán Kublaj je napŤíkladpopisován takto: ''[...]jest ve|mi sličn , vzrÓstu
pros ední,takéani velmi mal1i,ani churavy'Tváí máčerven a svietlri,očičerné'nos velmi sličnya tak všechriduÓv sv1ichzpÓsobi|!.. (Prášek,ed, t902:79).
Popis Kublajova paláce: ,,Najprvevšeckenpalác v okrškymá širokost[na] čtyŤimíle a jest na čtyŤihraní,Íakžena každ stranujest jedna míle.A jest zeď to.
ho paláce hrubá velmi, j enŽ má v;išidesetkrokrj.A všicknozevnitÍnieličevšudy bielri a červen barvri jest Zmalováno.A v každémkritě tej zdi jest jeden
krásn1ya velik;1ipalác. A tak ve všemokrškuzdi tej tiem obyčejemjest osm pa-

Položíť
se ta krásnička,
ciesaŤovasrdečnička,
anaťjakosnieh se bělejíce.
TuťciesaŤ|ehnenajejie ruce,
maje radost i veselé,
o němžnechci mluvit déle.
(Petr , ed.1984:43)
Thto erotická epizoda se v německémtextu nenachází'
PŤisvécestě se Arnoštsetkal s indickou princeznou.Jejípodobaje črtánav!raznymi individualizačnímirysy (podobá se luně, má pňeběloucílíčko,r žovou
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Zachycens co největší
hloubkou..(Huizinga1999:472).Renesanční
literárnípoStavaSe stává individualitousvlm zjevem i nitrem.Ustupujevliv charakteristicklch rysri'ježji pÍiŤazovaly
k určité
sociálně nebo ideově vyhraněnéskupině.
Thké konfrontace s ostatnímipostavami pÍesahujeschémataobvyklá pro
stŤedověkouliteraturu. Tato postava také začínávnímat svět oko|o seDe a rejej. Pro literárnídílo tak začináb'!tdriležit1im
Í1ektuje
charakterizačním
prvkem
zobrazeniprostoru.Není náhodné,Že ve vltvarnémuměníse perspektivastává
zák|adní záleŽitostí a že prostor se také stal drjležitou kategorií Íl|ozofického
uvažování.Bylo by tedy vhodnédoplnit dosavadnívymezeníhumanismua renesancev literatuÍetakéo pojetípostavy,jejích interakcía orientacev prostoru
i dobovérealitě.
Je obecně znám,j fakt, že nové vlvojové prvky se většinou objevují v těch
Žánrech,jeŽnejsou formovány tradicí.ony jsou nejméněnáchylnézachovávat
tradičnípostupy a naopakjsou nejvíceotevŤené
postup m netradičním.
V době
Kar|a IV. se několik takoq/ch literárníchžánrriv českéliteratuŤeobjevilo - napŤíkladzábavn,!rytíŤsk1/
epos, cestopis, zábavnáprÓza.
Infbrmaceo zábavnémeposu v Evropě prostŤedkovala
prostÍedí
českému
německá literatura.Dosud byl tento epos hodnocenjako umělecky méněcenn!,
protožezábavnost v něm pňevažovala
nad tradičnímideovlm aspektem.RytíŤStvíse tu netradičnědostává do konfrontaces erotikou,dobrodružstvím'
fantastickou skutečností.
Ustupujejeho etick1/,hrdinsk1ismysl.
Všimněme si něko|ika rysri' Ve VévodoviArnoštovikonstatova|již E. PetrŮ
(Petr , ed. 1984: 16) jeho žánrovoupŤechodnosti zlomovou dějovou funkci
dvou žensklch postav,byťjsoutyto postavyepizodrcké'U obou se objevujídosud nezvyklérysy' Arnoštovamatka Adlička,jejížsřatek s německ1imcísaŤem
vytváŤíprvní zlomovou situaci,je líčenav epizodě svatebnínoci:

tváÍ,vlasy svítícízlatem' oči b|fskajícíse jako oči raroha, zmíněnyjsou rista,
brada,řadra). V německémeposu nejsoucharakterizoványvlasy ani oči.Lze tu
tedy konstatovatprvky autorskéhodomyšlení,ale taképrvky individualizující
podobu postavy.Sám Arnošt podobně popisován není.PatŤído Iinie rytíŤsk]Ích
postav'individualizace do tétotradičnílinie nezasahovala.
Y Tandaridšovi a Floribelle má eroticklt vztah zásadnějšífunkci. Epos je
v podstatěpostavennajeho pridorysu.Naprosto v něm pŤevažuje
v|iv stňedověkéhodvorskéhochápáními|ostnéhovztahu.Je tu však zÍete|nyokamžik,kter1i
už ukazuje jinam. Jde o situaci, kdy Tandariášmimoděk prozradísv j vztah
k F|oribelle. Ikáji ji chléb'hledíjí do očía nepostÍehne,
žemu n ž zajel do ruky. Tento okamžiklze chápatjako náznak psycho|ogickéhopojetípostavy'
Tistram a lzalda s podobn;Ímipsycho|ogick,lmi náznaky nepracuje. Zato
však ve vášnivéintenzitě pĚekračující
ovzdušíkurtoazie líčíh|uboképeripetie
vzájemnéhovztahua rovněžhluboképeripetienevěry.Situace,v nichžse rytíňská postavapohybuje'ji vymařují ze stňedověkého
dvorskéhotízua kladou mo.
rá|ni otázky širšího
dosahu.
PÍesahy zábavného rytíŤskéhoeposu tedy signalizují náznaky v1ivojového
posunu tvorby za hranice stÍedověkého
uměIeckéhochápáni.
Cestopis se sv1im drirazem na poznání,orientaci. realitu vymyká alegoričnosti a mnohovyznamovosti stňedověkéliteratury. Marco Polo v letech
|298_|299 diktoval svézážitky Z cest do ČÍny.Zák|adníinformace, kterépo- vzdálenosti,pridorysyměst a staveb,sdě|enío obyvadává' jsou jednoznačné
telícha jejich zvycích, v1/čtyzvíŤat,rost|in,ale i informace o Íinančních
sou.
stavách,obchodu,cenách zboŽí.Toje pohled prakticky uvažující
osobnosti,jeŽ
se naprostovymyká stŤedověkému
uvaŽování.
M. Polo patÍído ranévlny ita|skérenesance,byl Dantovym generačním
současníkem.PŤeklad Milionu do češtinypoÍizen,!okolo roku 1400 znamenal
vznik dalšíhodí|avymařujícíhose z hranic stňedověké
literatury.objevují se
v něm ony zák|adnírysy,jež |zepovažovatzazásadnípro renesanční
literaturu.
Na rozdíl od zábavnéhorytíŤského
eposujde zde ojednoznačnosta věcnostpoplsu. Chán Kublaj je napňíkladpopisován takto: ',[...]jest velmi sličn1/,
vzrÓstu
pros ední,takéani velmi mal1/,ani churav;/.TváÍ má červen a svietl , očičerné,nos velmi sličn;ia tak všechriduÓv svlch zpÓsobil1/..(Prášek,ed, |902:19).
Popis Kublajova paláce: ,,Najprvevšeckenpalác v okrškymá širokost[na] čtyŤimíle a jest na čtyŤihraní,takžena každristranujest jedna mí|e.A jest zeď toho paláce hrubá ve|mi,j enŽmá v!ši desetkrokrj.A všicknozevnitŤnieličevšudy bielr1a červen barv jest zmalováno. A v každémkritě tej zdi jest jeden
kásn;Í a velik;1ipalác. A tak ve všemokrškuzdi tej tiem obyčejemjest osm pa-

Po|oŽíť
se ta krásnička,
ciesaŤovasrdečnička,
anaťjakosnieh se bělejíce.
TuťciesaŤ|ehnena jejie ruce.
maje radost i veselé,
o němžnechci m|uvitdéle.
(Petrri, ed. 1984: 43)
Tato erotická epizoda se v německémtextu nenachází.
PŤisvécestě se Arnoštsetkal s indickou princeznou'Jejípodobaje črÍána
vyraznymi individualizačnímirysy (podobá se |uně,má pŤeběloucí
|íčko'rrjžovou
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lácuÓv a v tiech chovajrioružiea odieníajiné nástroje,což k boji tŤeba..(Prášek' ed. 1902: 8l). Popis sídelníhoměsta Kambalu: ,,[..,]\ežinad velikri Ťekrí
v tej zemi Kataj [.'.]Miesto to jistě na čtyŤihranyjest, jenžza čtyŤia dvacetmil
v okrsku stáhlo sie jest tak, Že každéčtvrtizeď má šestmil d|y, zdl hlinienémá,
zevnitŤzble|ené,v;/šina dvacet kročejíod kumfešta,dolejest širšídeset kročejí' ale čímv!še, tím vždy tenčejší
neb užší,
tak žesvrchu jest ta zeď na tňi kročeješiršíneb tlusčí.Má takéto jisté miesto bran vietšíchdvanáste[..']Má také
to jisté město ulice širokéa na dly upŤiemé,
takžeupŤiemostulice muoŽ viděti
od jednej brány k druhé.Pak v miestie mnoho krásniech pa|ácÓv,,(Prášek,ed.
1902:83-84).
Takto věcně, suše,ale pŤesnědokazuje Po|Ův Milion pozornosta pozorovatelskou exaktnost' Dojmy' nálady, estetickézÍeteletu nemajímísto.PŤesn pŤeklad do češtinypŤedstavildílo, kterésice jin m zp sobem, ale zŤetelněpŤesahovalo hranice stŤedověkéliteratury.
DalšímpÍeklademje Kronika trojánskd. Guido della Colonna rukopis dokončil v roce 728.7.Byl členemskupiny sicilskych básníkúpodporovan;Ích
císaŤemFriedrichem II. Barbarossou.Jeho tvrirčíčinnosttedy neníspojenase severem a tamními renesančnímipočátky.Pro Kroniku trojdnskou našelpodnět ve
francouzskémveršovaném
románu Benoita de Sainte-Maure.Nicménětímtodílem, jež tvoŤil ke konci svéhoŽivota' opět pŤekračova]
hranice stÍedověku.Kronikou se dostal do blízkostiDantovy i Polovy.
Ke slovu pÍtcházi antická tematika. V autorově pŤístupuje patrny dech nastupujícídoby. TrÓja je město, sebevědomí,hrdost i suverenitaměšťanstva
tu
pŤekonávajístŤedověkéžánrovéobrázky městskéhoživota.Postavy jsou v razně individualizovány' Náznaky individualizace patrnéna indicképrincezně ve
Vévodovi
Arnoštovise plně rozvíjejív popisu Heleniny postavy:,,[...]rdějícíjasnostírusejíse hustívlasové,jakoby všickni stkvticímz|atembyli položeni[...]
[líce] všie ozdoby krásri ozdobenému,v nichžtopňehladkárovnost pŤebiel
skrovnostívelmi milri zardělosttistavněvysk1/táše
[...]ztibkovérovní a skrovní
a pevně spojenípŤemáhajíce
rovnosti' libé
svoujasností[...][hrdlo]pňeviiborné
v1isostia pÍehladkéokrrihlosti bielri jasnostílokrášlené][...] [řadra] pĚev1iborné skrovnosti, na nichŽto dva cecíčkyjablečnéokrrihlosti bieštavyzdvižena
[...]..(Dařhelka, ed. l95l: 79_80).
Je patrná i autorovasnaha individua|izacinejen charakterizovat,ale i odlišit
postavy.Alespoř piíklad tŤíŤeck1/ch
vojevridcli:,,Achilles divné krásy a slušnosti, rus ch a kadeÍavych vlasuov, žlutych očía velikych, jasného vzezÍenie,
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prsí i plecí, pažemocnéi bedr vysokosti hodné[...] štědr1y
širok1ích
a na zdravě rukotrŽn . _ Thntalusvelikéhotěla, velmi siln;/,rozličn;fchočí,bie-
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|! a zardě|y,provoŤečn;y,
hrub1/na těle, širok1/chplecí, hrubych paždía velbieše
Ezileus
Aiax
iaau.".
a snadn! k mluvení..(Dařhelka, ed, I95|:92).
ale
nesměly
mi dlrihlch ['..]
popisu TrÓje, napŤíklad
opevnění:,,Akaždá z téch
i
pozornost
věnuje
Guido
a
ryt]/mi
obrazy mramorovymi
véžema
osazena
brannlma
dvěma
bieše
bran
pŤátelÓm
libé
a nepŤátelÓmhrozné
dáváše
káSti
každá
svri
Z
nichžto
okráš]ena.
pŤeutěšená
aprostranná,trávroveř
všady
zdí
všech
bieše
okolo
Pak
okazováše.
ozdobená
i
rozličnym
vybornjm
a
kvietím
mi
[...]..(Dařhelka'
rozkošn
níky
e d .l 9 5 l : 5 5 ) .
Proti lakonickémuM. Polovi se Guido pŤedstavujebeletristicklm tÓnem,
ktery seještěněkdy nezbavil stiedověkéobecnosti(zristáváu obecnéhokonstatování- vlborné kvítí,rozkošnétrávníky),ale pokoušíseji piekonat zmíněn;imi individualizačnímitendencemi.ČeskypŤekladtentokrátredukuje zněníori.
ginálu'
několika děl vnášelodo českéholiterarZatímjsme byli svědky,jak pŤejetí
ního kontextu prvky' jeŽ dosavadnítradici pÍerústalyjako náznak možnéhobudoucího vlvoje. Podává to svědectvío rozhledu i souhlasnychnázorech česSvézpracovánínepodŤizovalidosavadnítradici.Jedenpodnět však
k1ichautorťr.
pĚicházel z českéhoprostŤedí.Podkonía ilik je skladba veskrze stíedověká.NapŤíkladakademickéDějiny českéliteratury konstatují:',Báseř [...] znamená
krok kupÍeduv umění názorně vykreslit postavu..(Dějiny 1959: 145). PostŤeh
jsou sv]im popisem ,,názorněvykresleni..,ale popotíebujedovětek.oba aktéŤi
pis nesledujeindividua|izaci,pouze protagonisty vÍazujedo jisté sociální skupiny. Autor neprojevuje zájem o interiérkrčmy,promluvy mají svou trichotomickou argumentacístŤedověk charakter.
V zápalu Sporu se oba deVe sporu se však objeví nov]íprvek - pŤeÍeknutí.
batéÍipŤeÍeknoua prozrazují skutečn! stav toho, co klyjí. Student chválí dostatek stravy i pití a prozrazuje,že hlavně pijí jen vodu. Podkoní pochvaluje své
postaveníaprozrazlje, že ho pán bije. Podobně se podkoníprozradi,když líčí
pohodlísvéholože a nevědomky se zmíníi o hnoji jako o lrižku.oba svá pŤeŤeknutínapravují,ale tím se dostávajído složitésituace,a tak privodnípÍeÍeknutí potvrzují. Jde sice o epizodní zá|eŽitost' ale zde autor zasáhl citlivou psy.
chologickou stránku ]idskéosobnosti _ podvědomí,jež se v jistém okamžiku
psychologickéhovhleuy*uní z volníkontroly.Tento autorúvpostŤehvnitŤního
du, byť mimovoln1/,by mohl b1/tinterpretovánjako náznakjed'noho z dalších
vjvoj' Českáliteratura
projevri,kterésignalizovaly možn;ibudoucírenesanční
pro něj mohla b1/talespoĎ obrysově pÍipravena.Náznaky protorenesančních
prvkťrjsou zňejmé.Následujícíobdobíse všakv./vojovělomi1ojin.ym směrem'
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lácuÓv a v tiech chovajrioružiea odieníajiné nástroje,což k boji tŤeba..(Prášek,ed. 1902: 8l)' Popis sídelníhoměsta Kambalu: ,,[...]ležínad velikri Íekrí
v tej zemi Kataj [''.] Miesto to jistě na čtyŤihranyjest, jenžza čtyŤia dvacetmil
v okrsku stáhlo sie jest tak, Že každéčtvrtizeď má šestmil dly, zdi hlinienémá,
zevnitŤzbielené,q/ši na dvacet kročejíod kumfešta,dolejest širšídesetkročejí' ale čímv še,tím vždy tenčejší
neb užší,
tak žesvrchu jest ta zeď na tŤikočeješiršíneb tlusčí.Má takéto jistémiesto bran vietšíchdvanáste[...]Má také
to jisté město ulice širokéa na dly upŤiemé'takžeupŤiemostulice muoŽ viděti
odjednej brány k druhé.Pak v miestie mnoho krásniech pa|ác6v,,(Prášek,ed.
1902:83-84).
Takto věcně, suše,ale pŤesnědokazuje Po| v Milion pozornosta pozorovatelskou exaktnost. Dojmy, nálady, estetickézietele tu nemajímísto.PŤesn! pŤeklad do češtinypŤedstavildílo, kterésice jin1fm zp sobem, ale zňetelněpŤesahovalo hranice stŤedověkéliteratury.
DalšímpŤeklademje Kronika trojánski. Guido della Colonna rukopis dokončil v roce 728.7.Byl členemskupiny sicilsk ch básníkúpodporovanfch císaŤemFriedrichem II. Barbarossou.Jeho tvrirčíčinnosttedy neníspojenase severem a tamními renesančnímipočátky.Pro Kroniku trojánskau našelpodnět ve
francouzskémveršovaném
románu Benoita de Sainte-Maure.Nicménětímtodílem' jež tvoňil ke konci svéhoŽivota, opět pŤekračovalhranice stÍedověku.Kronikou se dosta]do blízkostiDantovy i Polovy.
Ke slovu pÍicházi antická tematika. V autorově pŤístupuje patrny dech nastupujícídoby. TrÓja je město, sebevědomí,hrdost i suverenitaměšťanstva
tu
pŤekonávajístŤedověkéŽánrovéobrázky městskéhoživota.Postavy jsou vfrazně individualizovány' Náznaky individualizace patrnéna indicképrincezně ve
Vévodovi
Arnoštovise plně rozvíjejív popisu Heleniny postavy;,,[...]rdějícíjasnostírusejíse hustívlasové,jakoby všickni stkvticímz|atembyli položeni[...]
[líce] všie ozdoby krásri ozdobenému,v nichžtopíehladká rovnost pŤebielr1
skrovnostívelmi milri zardělosttistavněvysk1/táše
[...]ztibkovérovní a skrovní
a pevně spojenípŤemáhajíce
bornérovnosti,libé
svou jasností[..'] [hrdlo]pŤev1i
vlsosti a píehladkéokrrihlostibielri jasností[okrášlené]
[...] fřadra] pňev borné skrovnosti, na nichŽto dva cecíčkyjablečnéokrrihlosti bieštavyzdvižena
[.'.]..(DaĎhelka,ed. l95l: 79_80).
Je patrná i autorova snaha individua|izací nejen charakterizovat, ale i odlišit
postavy.Alespoř pÍíkladtŤíÍeck1/chvojevridcri:,,Achilles divné krásy a slušnosti, rus]ícha kadeŤavychvlasuov, žlutych očía velik;Ích,jasného vzezÍenie,
širok ch prsí i plecí, pažemocnéi bedr vysokosti hodné[...] štědr! v daŤiech
_Tanta|us velikéhotěla, velmi siln;./'rozličn;/chočí,bieanazdrayě rukotržn1i.

|! a zarďě|y,provoŤečn, pokojn;,i,nemiluje sváruov, než spravedliv1ÝchbojÓv
iaau1".- Aiax Ezileus bieše hrub na těle, širo(fch plecí, hrub1íchpaždía velmi dlrihlch ['..] ale nesměl! a snadn! k mluvení..(Dařhelka, ed, I95|:92).
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Proti lakonickémuM. Polovi se Guido píedstavujebeletristicklm tÓnem,
kter1iseještěněkdy nezbavil stiedověkéobecnosti(zristáváu obecnéhokonstatování- v bornékvítí,rozkošnétrávníky),ale pokoušíseji pŤekonatzmíněnymi individualizačnímitendencemi.ČeskypŤekladtentokrátredukuje zněníoriginálu.
několika děl vnášelodo českéholiterárZatímjsme byli svědky,jak pŤejetí
jako náznak možnéhobuního kontextu prvky, jež dosavadnítradici pŤerťrstaly
doucího vjvoje. Podává to svědectvío rozhledu i souhlasnychnázorech česk1ichautorri.SvézpracovánínepodŤizovalidosavadnítradici.Jedenpodnět však
pÍicházel z českéhoprostÍedí.Podkonía fuikje sk|adbaveskrze stŤedověká.NapŤíkladakademickéDějiny českéliteratury konstatují:',Báseř ['..] znamená
krok kupÍeduv umění názorně vykreslit postavu..(Dějiny 1959: 145). PostŤeh
jsou sv]im popisem ,,názorněvykresleni..'ale popotrebujedovětek.oba aktéŤi
pis nesledujeindividua|izaci,pouze protagonisty vÍazujedo jisté sociální skupiny. Autor neprojevuje zájem o interiérkrčmy,promluvy mají svou trichotomickou argumentacístŤedověkycharakter.
V zápalu Sporu Se oba deVe sporu se však objeví nov! prvek - pŤeÍeknutí.
batéÍipÍeÍeknoua prozrazují skutečn! stav toho, co klyjí. student chválí dostatek stravy i pití a prozrazuje,že hlavně pijíjen vodu. Podkoní pochvaluje své
postaveníaprozrazlje, že ho pán bije. Podobně se podkoníprozradí,kdyŽIíči
pohodlísvéholože a nevědomky se zmíníi o hnoji jako o lrižku.oba svá pŤeŤeknutínapravují,ale tím se dostávajído složitésituace,a tak privodnípÍeÍeknutí potvrzují. Jde sice o epizodní zá|eŽitost'ale zde autor zasáhl citlivou psy.
chologickou stránku ]idskéosobnosti _ podvědomi, jež se v jistém okamžiku
psychologickéhovhleuy*uní z volníkontroly.Tento autor v postŤehvnitŤního
du, byť mimovoln1/,by mohl b t interpretovánjako náznakjed'noho z dalších
vlvoj. Českáliteratura
projevri,kterésignalizovaly možn;ibudoucírenesanční
pro něj mohla b1/talespoř obrysově pÍipravena.Náznaky protorenesančních
prvk jsou zÍejmé.
Následujícíobdobíse všakv./vojovělomilo jin./m směrem'
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takžezristalo u náznakri' Y západníEvropě do literárního v;lívojenezasáhly politické události tak, jako husitstvído českéliteratury.Nelze popŤítjeho
demokratizačnía aktualizujícírysy, ale nelze taképopŤítdočasnouobnovu pevné
stŤedověké
vázanosti literárnítvorbv.
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pŤtjalavšeckusvou sílu a p|nostod moci světské,tu zase,jak slušíjejínestoudnéoplzlosti, jala se onu moc líbat,milovat a k sobě pňitulovat,žehnajícji, pochlebujíc,a činícji ričastnuvšechsv;/chpobožností,a tak se všemi králi po.
zemsk;imi smilníc, je svádějíc, neustále moc tu povyšujíct...]..(Chelčick:
|945: |1). O Praze, kde se usídlilasvětská a církevnímoc husitská,kterou mu.
sel krmit uboh]/obecn]ylid, mluví s velkym sarkasmem:,,['..]náramně mnoŽstvížrout má Praha: vždyťvedou válku o pravdu Boží..(Chelčickj 1945:47).
Vlček soudí,ženejcharakterističtější
Chelčickéhoknihouje Síťvíry:,,Dojem
její proti Postile je reálnější.Jejív]/vodyjsoudoloŽenyživotema ilustroványjeho zjevy' Mluvil-li v Postile hlavně teolog a kazate|,zde častorozprávi pozorovatel společnostia posuzovatelvnějšíhoa vnitíníhojejíhoritvaru..(Vlčekl951:
161).
,,Spisovatelskátvái.,husitskéhofilozofa se nejlépeprojevujev druhéčástiSítě víry,kde je Ťeč,,o Stavech,o kaŽdémzvláště...Nemá žádnéhoslitovánís mocí světskou_,,ProtoŽ nikde nemriževíratak náramněpohaněnablti od pohanri
ani od židrj,jako od těch rodrj na erbech za|ožen,lcha neprávem do víry pÍimí.
(Chelčick! 1950: 2|3). Rovněž odsuzuje město - ,,Protožměsto jest
šen1;ich..
nádoba jedu pĚerozmanitého..
(Chelčickf |950: 225). Krásně popisuje ',stavy
univerzitní..:''[..'] oni svou učenostía svymi d mysly pohanskymijsou nejsil.
nějšímoc Antikristova.,(Chelčick! |950:245).,,Nenítedy pravda,Že by se proto učili,aby víru azákon Božíbráni|i, ale proto, aby víru kazi|i svou učeností
]stivou [...]..(Chelčick! l950: 247). odsuzuje ,,rotyÍ.aráiské.,
ijiné a jeho neriprosně kritick! postoj a ostrá ňečpŤipomínají
nám známéhoruskéhonáboženskéhonáruŽivce ze 17. stoletíprotopopaAvvakuma. Jen obecny lid, kterii nejvícetrpía ještěvšechnykrmí,těšíse Chelčickéhopiízni, i když ani jej neidealizuje. A to, co tady Ťíkáo ku|tusvat ch, platíi dnes o každémkultu: člověkvelebísvatého,aby svat! pro něho něco udělal, místoaby sám člověkse o to pŤičinil.
T. G. Masaryk ve svéČeskéottÍzcepravío Chelčickém,žeto je ,,lepšívzor
mužečeského_ jasny, d sledn;/'neohrožen myslitel a pracovníka pŤecene.
pŤítelnásilí, Hus a Žižka v jedné duši.Člověk cele česk;i,netknut;/latinskou
jeho zastánce
učenouscho|astikou,ale nikoliv nepŤítelpokroku' naopak vŤel11i
a šiíitel..(Masaryk 1948:2|0). Chtěla bych tady zvláštěpodtrhnoutslova ,,cele česky...Slabá znalost latiny měla u husitskéhoÍllozofai stranupozitivní:nesvazovala ho tradice učenéscholastiky, psal, jak mluvil - Živou českouŤečí
l5. století.Ale nemyslím si, že by Chelčick! vribec nebyl ,,dotknut..učenou
scholastikou.I když četl latinskéspisy v českémpŤekladu,prisobi|y na něho
stejnějako na každéhovzdělance tédoby _ a Chelčicky by| člověksv1imzpri56

sobem velmi vzdělan1/.Nepodléhalvšak tomuto vlivu' vybral z něj, co se mu
v jazyce, kter1im m|uvil
hodilo, a zŮstal vskutku ,,cele česky..- pŤedevším
je.
a pŤesvědčoval
o soudobémživotě,oslovoval svéčtenáĚe
osobitou ÍečP. Chelčickéhovelmi vysoko cenil Lev Tolstoj, kterf viděl
v českémmysliteli svéhoduchovního pŤedchridcea zaÍadil riryvky ze Sítě víry
do svéhoKruhu čtenípro lid. Charakterizuje jazyk Chelčickéhojako ''pŤesny'
jasn;/..,slyšív něm sílu,srdečnosta hněv' ,,mužickoutvrdost..a hoňky posměšek.Slavista V. JagiÓ pokládal autoraSírávíry za vynikajícíhospisovatelea jeho sloh za nejlepšízrcadlenítehdejšíčeštiny.
Snad neprijdeo velkou nadsázku,iekneme-li, že vrcholnéChe|čickéhospi(v prvníŤaděto p|atío Síti vísy, spíšepublicisticko.uměleckénežnáboženské
- jadrné,ostré'ironické'Po
literární
češtiny
rozkvět
svérázné
znamenaly
ry),
dudlouhá staletípodobná Ťečzristanevěrnou zbraníčeskéliteraturya českého
cha.
Známy lingvista A. stich ve svéknize Seifertova Světlem oděnd vyslovuje
názor,Že,,bezpoznáníChelčickéhoby chybělo cosipro vlklad Seiferta..(Stich
tak i v náboženskol998: 101).Platíto jak ve smyslu lingvisticko-estetickém,
-filozoÍjckénr.
A ještě něco o Sítivíry jako díle umě|eckém.obyčejně se soudí,že podle
je
žánrujde o traktát' Chelčick1/tak toto dílo zamyšlela psal a jeho současníci
svérázny.Ale z hlediska dnešní
taképÍijímalijako nábožensk;/traktát,tŤebaže
literární praxe a dnešníchliterárněteoretickych měÍítekbychom moh|i Síťvíry
pokládat za svého druhu román - didaktick!, filozofick;i' mravo|ičn1i,dokuPodle méhomíněníto zasluhu.
mentární,panoramatick;/,
polemick1/,satirick]Í...
je zvláštníbádání.
Česk;román, jehož rozkvět nastal až ve 20. století,se formoval na zák1adě
celoevropské|iterárnízkušenosti,ale byly tu i dosti staréa mocnéliterárníkoieny domácí.Mezi ně bezesporupatŤízvláštnídruh kazatelsképrÓzy P. Chelčického.
Avšak teď nám jde o něco jiného.Satira existovalav českéliteratuŤedávno
pŤedChelčick1/m,
ale ričinnouzbranív boji proti zlu a válce se stala právě v jeho vrcholnlch spisech,v Sítivíryna prvnímmístě.Volal po trpělivosti'po neodepíránízlu, ale za|ož|ltradici boje se zlem a proti válce literárními prostŤedky.
jeho satiricV 17. stoletípokračujetato tradice potíránízla prostŤednictvím
kéhozobrazenív díleJana Amose Komenského.Na rozdílod Chelčického,ten.
to ,,učitelnárodrj..latinské vzdě|áni měl a učil celou Evropu 17. stoletía ve
svém pozdním, avšak nejlepšímliterárním di|e Labyrint světa zce|a v tradici
Petra Chelčickéhosatiricky 1íčí
soudoby Život,lidskéhĚíchya neÍesti.
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PÍesl-abyrint světa pokračujetato tradice k českéliteratuŤenárodníhoobrození'Dosahuje novéhostupně,nab1/vánovéhosmyslu a novékvality v satirách
Karla HavlíčkaBorovského.Snad nejlépeze všechČechrjsvédoby rozuměl
Rusku a ruskéliteratuŤe,
vysmívalse tehdejšímu
ruskémuživotua mrav m, vystupovalproti panslavisticklm teoriím,ale ve svémliterárnímdíle mistrně spojil českousatirickou tradici se satirickou tradicíevropskou a ruskou (Gogol).
Thk vznikl tiplně nov1ityp osobitéčeskésatiry.
Chtěla bych ocitovat,co o Havlíčkovědíle v roce 1936 napsal Karel Čapek,
kter;/,podle méhomínění,pňedstavujeve 20. stoletíprávě tu linii českéliteratury, o nížje Ťeč.
ČapekÍiká,žeHavlíčkovodílo,'stojízačtení,jakoby bylo psá.
no dnes, i dnes je aktuálníta jasná, neromantická,protiromantickákritičnost'to
nebarokní,nepatetické,
spo|ehlivéčešství'
ta politická chytrosta rozumovoslro.
zenéhoaktivisty - ano, daleko spíšeaktivisty neŽ zásadníhorevolucionáŤe,
ten
všestrann a praktick rozhled nejskvělejšího
publicisty, jehoŽzájem se s živou
jako k hospodáŤskm otázkám, stejně
samozŤejmostí
nese stejně k literatuŤe,
jako
k politice světové,
k rikoltim domova, ten vtip a drivtip, ten západníracio.
nalismus,ta českáposměvačnost,
ten odpor k frázi a velkohubosti,to otevŤené,
bezohlednéchlapství,ta svrchovanásvobodaducha,kter;i se neÍídí
slovy a hesly, ale poctiv;./mia nezastíran]1imi
fakty, a nakonec ta čeština,živá a pŤesnáa ja.
drná, tenjasny a rovn1izptisob,jak myslet a jak m|uvit,- je toho nepňeberně,
čím
Havlíčekžije,a zá|ežína tom vic, neŽ čímzemňel.Několik stránek z Havlíčka
denněby mělo b1/tpovinnou četbounašichpo|itikrj,Žurnalistrja všechtěch, kdo
právem či neprávemsi osobujímluvitjménemnároda..(Čapek|986:692_93),
Chtěla bych zvláštěpodtrhnoutmyšlenku'žeHavlíčekbyl spíšeaktivistaneŽ
revolucionáŤ.TotiŽ: autor KŤtusvatéhoVladimírav jistémsmyslu revolucioná.
Ťembyl: chtěl radikálně zlepšitsvět, ale - bez krveprolití.Stejnějako Chelčick Havlíčeknikdy necouval pŤedz|em a jeho nejmocnějšízbraníbyla' jak to
pŤesněnapsal Čapek_ ,jasná, neromantická,protiromantickákritičnost..,
,,vtip
a d vtip..,,'českáposměvačnost..,
,,odpork Írázi a velkohubosti..,,a nakonec ta
čeština,
živá a pŤesnáa jadrná...Satirická zbrař, kterou vytasil Chelčick;/v době husitsklch r,álek místozbraně zabijejíci,nabyla v Havlíčkovědíle novéričinnosti.
V tétotradici literárníhoboje proti zlu má svoje koŤenyi Masarykova konže ,,humanityse docepce ,,literárnírevoluce...Masaryk byl pevně pĚesvědčen,
budejen humanitnímiprostŤedky- osvícenouhlavou a tepl;im srdcem..(Masaprezidentod mládísnil o nenásilía věŤil
ryk 1948: 145).Prvníčeskos|ovensk!
ve velké vlchovné púsobeníumění, zejménakritickorealistickéliteratury,na
světa navrholidskou společnost.Jako mocny ,,humanitníprostŤedek..zlepšení

val ,,literárnírevoluci..a věÍil, Že Íencí|je uskutečniteln!.V Českéottizce napsal: ,,Nová generace musí provést|iterárnírevoluci.. (Masaryk 1948: 162)'
Vzor pro mladou českouliterárnígeneraci viděl v ruskémkritickémrealismu,
odmítajerázně dekadentnísměry.
Na konci l9. stoletíMasaryk trval na myšlencenenásilí:,,Násilíp|odínásiskoncovatliterárnírevoluce,musíse každ;írevo|ucio|í.Má-li se u nás št'astně
zňícinásiln11ich
prostŤedkri..
(Masaryk l948: 309). Pak pŤišlasvěnaŤpňedevším
tová válka. revo|ucev Rusku, vznik|o Samostatné
Československo.Masarykovy názory se nemohly nezměnit. V pÍedmluvěk poválečnémuvydání České
otázky napsal:,,Demokracievznikla revolucía revolucemi,našerepublika a demokracie vznikly takérevolucí:revoluceje oprávněnajako nutná obrana;její
nutnostnastává,když všeckyjiné prostŤedkyjsou vyčerpány.o revoluci platí,
co platío válce: obranaje mravně dovolena..(Masaryk l948: XI). Ale i nadále
zristalvěrn! krásnémusnu o novévelkéčeskéliteratuŤe,
která pom Že nenásil.
ně změnit člověkaa svět.
ovšemže byla myšlenka ,,|iterárnírevoluce.. utopická, nebyla však zcela
bezvyznamnáa nebyla to náhoda,žese zrodila v Čechách.
Historikovér zn;/chzemí dodnes vedou diskuse o první světovéválce, ale
česk! spisovatelJaroslav Hašek _ pÍím1/
ričastník
války
tétoválky i občanské
v Rusku * jiŽ na samémpočátkudvacát1ichlet v stiŽněpopsal pÍíčinyporáŽky
Rakousko-Uherska ve svémrománu osudy dobrého vojdka Švejka.Hašek sám
byl - aspoř po určitoudobu - vojákem, komunistou,revolucionáňenr,ale jeho
Švejkje snad nejlidovějšíprotiválečn!román všcch dob' pŤesvědčivě
ukazuje
nesmyslnostkaždéválky a tím svérázné
rozvijí tradici P. Chelčického.
Satirická tradice ,,odepírání
válce..pokračovala,v jiné uměleckéa intelektuá|nípodobě,v díle Karla Čapka.Cítímeji i v české|iteratuŤe
druhépolovice 20.
století,napŤ.ve Zbabělcích Josefa Škvoreckého.
Smysl Chelčickéhotradice netkvív trpělivostivričinásilínebo ve smíÍení
se
zlem. Právě naopak.Autor SírěvÍryne prosně odsuzoval kaŽdou lidskou špar
nost' proléváníkrve pak pŤedevším.
Svym pŤíklademučil h|edatliterárnízpúsob boje proti zlu: neopěvovatválečnéčiny,porážetzlo bÍitk1/m
ajadrn1imslovem.
Že by literaturaměla plnit pŤedevším
estetickoufunkci? A|e Chelčick;/,Havlíček,Hašek,ČapekvytvoŤili vrcholná díla svédoby i z ryze estetickéhohlediska' a právě protojejich knihy pomáhaly humanizovatsvět a člověka.Kdyby
bylo _jak radil Čapek_ několik stránek denně z Chelčického,Havlíčkaa dalšíchpovinnou četboupo|itikri, žurnalisttj,obyčejnychčtenáŤú,
a to nejenom
česk;fch,moŽnážeby byl nášdnešnísvět o něco lepšía bezpečnější.
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PÍesI'abyrint světa pokračujetato tradice k českéliteratuŤenárodního obrození.Dosahuje novéhostupně,nab vá novéhosmyslu a novékvality v satirách
Karla HavlíčkaBorovského.Snad nejlépeze všechČechrjsvédoby rozumě|
Rusku a ruskéliteratuŤe,
vysmívalse tehdejšímu
ruskémuživotua mrav m, vystupovalproti panslavistickymteoriím,ale ve svémliterárnímdíle mistrně spojil českousatirickou tradici se satirickou tradicíevropskou a ruskou (Gogol).
Tak vznikl riplně nov1/typ osobitéčeskésatiry.
Chtěla bych ocitovat,co o Havlíčkovědí|ev roce 1936 napsal Karel Čapek,
kter , podle méhomínění,pŤedstavuje
ve 20. stoletíprávě tu linii českéliteratury, o níŽje Íeč.ČapekÍiká,Že Havlíčkovodílo,,stojízačtení,jakoby bylo psáno dnes, i dnes je aktuálníta jasná, neromantická,protiromantickákritičnost,to
nebarokní,nepatetické'
spolehlivéčešství,
ta po|itickáchytrosta rozumovostrozenélroaktivisty - ano, daleko spíšeaktivisty nežzásadníhorevolucionáŤe,
ten
všestrann1i
publicisty, jehoŽzájem se s živou
a praktick! rozhled nejskvělejšího
jako k hospodáŤskm otázkám, stejně
samozŤejmostí
nese stejně k literatuŤe,
jako
k politice světové,
k rikolrim domova, ten vtip a drivtip, ten západníracio.
na|ismus,ta českáposměvačnost,
ten odpor k frázi a velkohubosti,to otevŤené,
bezohlednéchlapství,ta svrchovanásvobodaducha,kter! se neÍídí
slovy a hesly, ale poctivlmi a nezastíranymifakty,a nakonecta čeština,
živá a pŤesnáa ja.
čím
drná, tenjasny arovn,!zprisob'jak myslet a jak mluvit,_ je toho nepÍeberně,
HavlíčekŽije, a zá|ežina tom vic, neŽ čímzemŤel.Několik stránek z Havlíčka
denněby mělo b1/tpovinnou četbounašichpo|itikri,žurnalistrja všechtěch, kdo
právem či neprávemsi osobujímluvitjménemnároda..(Čapek|986:692_93),
Chtěla bych zvláštěpodtrhnoutmyšlenku,žeHavlíčekbyl spíšeaktivistanež
revolucionáÍ' TotiŽ: autor KŤtu svatéhoVlad'imírav jistém smyslu revolucioná.
Ťembyl: chtěl radikálně zlepšitsvět, ale - bez kvepro|ití. Stejnějako Chelčick;Havlíček nikdy necouval pŤedz|em ajeho nejmocnějšízbraníbyla' jak to
pŤesněnapsal Čapek- ,jasná, neromantioká,protiromantickákritičnost..,
,,vtip
a drivtip,.,,,českáposměvačnost..,
,,odpork frázi a velkohubosti..,,a nakonec ta
čeština,
Živá a pŤesnáa jadrná,,.Satirická zbrař, kterou vytasil Chelčick;ív donabyla v Havlíčkovědílenovéričinbě husitsk1/chválek místozbraně zabíjející,
nosti.
V tétotradici literárníhoboje proti z|u má svoje koŤenyi Masarykova konže,,humanityse docepce ,,literárnírevoluce...Masaryk byl pevně pŤesvědčen'
budejen humanitnímiprostŤedky- osvícenouhlavou a tepl]Ímsrdcem..(Masaprezidentod mládí snil o nenási|ía věŤil
ryk l948: l45). První československ1i
ve velké v chovnéprisobeníumění, zejménakritickorea|istickéliteratury, na
lidskou společnost'Jako mocny ,,humanitnípros edek,.zlepšenísvěta navrho58

V ČeskéottÍzcena.
val ',literárnírevoluci..a věŤil,že ten cí|je uskutečniteln1/.
psal: ,,Nová generace musí provéstliterární revoluci.. (Masaryk 1948: 162).
Vzor pro mladou českouliterárnígeneraci viděl v ruskémkritickémrealismu,
odmítajerázně dekadentnísměry.
Na konci l9. stoletíMasaryk trva| na myšlencenenásilí:,,Násilíplodí násiskoncovatliterárnírevoluce' musíse každ1í
|í.Má-li se u nás št'astně
revoluciozňícinásiln1ichprostňedkri..
(Masaryk l948: 309). Pak pŤišlasvěnáŤpŤedevším
tová válka, revoluce v Rusku, vzniklo samostatnéČeskoslovensko'Masarykovy názory se nemohly nezměnit. V pŤedmluvěk poválečnémuvydání České
otázky napsal:,,Demokracievznikla revolucía revolucemi' našerepublika a demokracie vznikly takérevolucí;revo|uceje oprávněnajako nutná obrana;její
nutnostnastává,když všeckyjiné prostňedkyjsou vyčerpány.o revoluci platí,
co platío váIce: obranaje mravně dovolena..(Masaryk l948: XI). Ale i nadále
zristalvěrn1ikrásnémusnu o novévelkéčeskéliteratuňe,která pom Že nenási|ně změnit člověkaa svět.
ovšemže byla myš|enka,,literárnírevoluce.. utopická' nebyla však zcela
bezvyznamnáa nebyla to náhoda,žese zrodila v Čechách.
HistorikovérŮzn;/chzemí dodnes vedou diskuse o první světovéválce, ale
česk! spisovatelJaroslav Hašek - pŤím1/
rlčastník
tétoválky i občanské
války
v Rusku - již na samémpočátkudvacátych let vystižněpopsal pÍíčinyporážky
Rakousko-Uherska ve svémrománu osudy dobrého vojtÍkaŠvejka.Hašek sám
byl - aspoř po určitoudobu - vojákem' komunistou' revolucionáŤenr,
ale jehcl
Švejkje snad nejlidovějšíprotiválečn!román všechdob, pňesvědčivěukazuje
nesmyslnostkaždéválky a tím svérázněrozvijí tradici P. Chelčického.
Satirická tradice ,,odepírání
válce..pokračovala'v jiné uměleckéa intelektuálnípodobě,v díle Karla Čapka.Cítímeji i v českéliteratuŤe
druhépolovice 20.
století,napŤ.ve Zbabělcích Josefa Škvoreckého'
Smysl Chelčickéhotradice netkvív trpělivostivŮčinásilí nebo ve smíÍení
se
zlem. Právě naopak.Autor Sírěviry ne prosně odsuzoval kaŽdou lidskou špatnost, proléváníkrve pak pÍedevším'
Svym pÍíklademuči|h|edatliterárnízpŮsob boje proti zlu: neopěvovatválečnéčiny,porážetzlo bŤitk m ajadrn;/m slovem.
Že by literaturaměla p|nit pŤedevším
estetickoufunkci? Ale Chelčick , Havlíček,Hašek,Čapekvytvoňili vrcholná díla svédoby i z ryze estetickéhohlediska, a právě proto jejich knihy pomáhaly humanizovatsvět a člověka.Kdyby
bylo _jak radil Čapek_ několik stránekdenně z Chelčického,Havlíčkaa dalšíchpovinnou četboupolitikri' žurnalistti,obyčejnychčtenáŤ, a to nejenom
českfch,možnážeby byl nášdnešnísvět o něco lepšía bezpečnější.
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SYLVIE RICHTEROVA

KomenI,abyint světa a nij srdce je pro českouliteraturu snad nejdriležitějším
skéhodílem;je napsánv krásnémjazycea|ze jej považovatza vynikajícípŤíklad
k rebarokníprÓzy', Uměleckéoceněníspisu všakjako by paradoxněpŤispívalo
dukci jeho vyznamu; modernípojetítextu totižmrižeblt pro pŤístupk alegorickémudílu anachronistickéa ponechat bez povšimnutívětšinujeho v znamotvorn;/chsloŽek. To se t1/kájak pozitivisticky orientovanéliterrírnívědy' tak marxistick ch pokusri vysvětlit mystickéhoautoramaterialisticky.osobně mne vždy doslova fascinovala v hojnlch obměnách se vyskytujícímarxistickovědná formule,
jeŽ auÍoravíceméněomlouvá za to, Že vzhledem k době, do nížse neprozŤetelně
narodil,nebyl s to najítoriginálnějšívyristěnídílanežjakésipŤilnutí
k Bohu',Ideologické pŤedsudkya z nich plynoucí interpretační
schématavšak nemriženeuvéstv pochybnost základní metodologická otázka: Co zrjstaneZ mystickéhodíla'
'

Tento pŤíspěvekrozvíjí některébody studie napsanéitalsky pod názvem Il lahirinto t]el montlo e il puracliso
del cuore di Jan Anos KomenskÍ.Comenia.s, uveiejněné ve sborníku Filozofle a literatura v sedmn ctém
uosmn ctémstoleÍí(Boccďa|999)'ZdepÍed|oŽenástaťjezaměŤenanaotázkymetodologickéhopŤístupukliterárnímu alegorickému dílu, shrnuje některépoznatky uveŤejněnév prvé studii a rfsuje perspektivu dalšízamfšlené práce na dané téma'

.

idea''[.'.] nachází [...] štěstía ráj ve svém srdci, kde se spŤátelís Kristem a spojí s Bohem. Je to ovšem Ťešení
|istické,poznamenanéleckde tendencemi soudobéčeskobratrskéideologie,,. čtemev Úpravném vydání poŤíze.
némAntonínem Škarkoupro široképublikum odeonu v roce l970 (viz i Škarkúvdoslov Nestiárnoucí|abyrint,
1960: 2l0). Pomyš|ení,Že něco tak nejapnéhomohl napsat o biskupovi jednoty bratrskébadatel Škarkovaformátu z vlastní vťlle,se pŤíčí
rozumu; kromě toho koluje pověst, že k hrrjze i pokoiení tohoto vědce ,'někdo.. podobnévěty dojeho prací skutečněvpisoval. Existuje.|i pro to pŤímésvědectví nebo doklad, bylo by správnéje
vydat pro informaci generacím,kter;/m bude chybět prriprava v odha|ováníideologické cenzury (zde dvojí' Komenskéhoa Škarky;.Dosti prúkazn:|mdrikmm pďobnlch manipulací m že bÝt i textologicke srovnání, jež
snadno odhalí vÝroky trčícíabsurdně ze zasvěcenlch stránek nebo nráhléskluzy ve vědeckém názoru, prcjeviv.
ši se u některlch autor po roce |948. Za těmito na první pohled čistě akademicklmi zajímavostmi se skr.Ívá
pravda o zcizování a znehodnocování českékulturní tradice, jejichž neblahé následky nemizí rych|e ani snad.
no. Dovolujeme si kriticky vážit anachronistické metody tÝkajícíse liter rních kvalit Komenského dÍla,proto.
že blokovaly proces jejich poznávaní. Docelajinou kapito|ou je obrovská ediční,filozoficlcá a pedagogicky odborná komeniologie, ktere vděčímea mnohá poučeníajejíž hodnocení daleko pfusahuje naši kompetenci.
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kdyŽ jeho pravéa hlavní určenízneuznáme,škrtnemeči prostě ignorujeme? La.
byrint světa a r j srdceje dnes už sice ňazendo kategorie,,románuzasvěcení..,3
ale zkoumánítextu odpovídající
tétojeho funkci je teprvena samémpočátku'
Je-li privodnífunkce díla náboženská,je z jeho specificképovahy tŤebavyvodit nezbytnémetodologickédúsledky;podmínkou adekvátníhopŤíStupu
je
v prvé Ťaděstudium pravidel žánru,a nebo moŽná Žánrrj,k nimž dílo patŤí'
V kontextubiblické,apokalyptické,alegorické,utopickéi filozoÍjckéliteratury
se nabízíňadainterpretačních
klíčri'jejichž pouŽitíobohacujea častoi podstatně proměřuje dosavadníčtení.u
Zptisob v stavby Labyrintu světa ct rtíje srdce je typick;/ pro alegorii a pro
zasvěceneckou|iteraturu;text komunikuje simu|tánněv několika sémantickch
rovinách, od realisticképŤessymbolickou po duchovní,a čtenáise v něm orientuje podle toho, jak jim rozumí,jak je rozpoznává,jak na ně reaguje.První
velká definice literárníalegorieje z pera Dantovaa - podobnějako později Komensk1i- opírározlišenívyznamov1ichrovin o trojnéči triadicképojetí'Dante
rozlišujesmysl doslovny,pĚeneseny,morálnía duchovní- anagogicky.5Rozdíl

renesancea baroku a takzvaně
mezi p sobenímmystickéliteraturystŤedověku,
je
všakmnohem subtilnější,
než
na
druhé
straně
zásadní,
sice
umění
moderního
pÍedpokládá'
se obecně
Adekvátní pŤístupk alegorickémudí|u musí nezbytně vycháZet z toho, Že
textje polyfunkční,pro literárnívědu poučenoustruktura|ismema sémiotikou
ovšemnenítěžkénah]édnoutDantovo rozlišenítextov ch plán z hlediska jaÍunkci histozykovÝch funkcí:coby pŤíběhmá textjistou konkrétníreferenční
v:/raznou
traktát
má
nábožensk;i
a
filozofick1/
coby
i
autobiografickou,
rickou
funkci
náboŽendílo
má
coby
esoterické
a
Symbolickou,
metaliteÍáÍni
funkci
skou a mystickou. Jednotlivéfunkce je samozĚejměmožnérozlišit,nikdy však
oddělit, neboťspeciÍickáje právě jejich propojenost.Mystik proniká v konkrétčasea prostoruk univerzálnímzákon m a hodnímhistoricky determinovaném
jeho individuální
notám, vyznam Svědectvíplyne z jedinečnosti(i pŤík|adnosti)
plánri mrižetaké
zkušenosti.PÍítomnostDantem pojmenovanÝchsémantick1/ch
textu proti neza.
mít více funkcí, m že b1/tmj. jakymsi vědomfm zaštítěním
svěcenémuvnímateli;vzorem jsou podobenství,kterlm v evangeliíchmťlžero.
zumětjen ten, ,,kdo má uši k slyšenía oči k vidění..'Z mystickéhohlediska je
vědomí,Že všechnyuvedenéplány mají svťrjexistenciální
pak ještědťrleŽitější
rozměr; právě zasvěcenévědomípočítáS jejich simultánnímp sobenim a vzájemn1imovlivřováním a interpretujev Souladus jejich vÝZnamemsvou Životní
zkušenost.
Není pochyb, že materiál nadan}'takovymi vlastnostmije pro teorii recepce
díla nesmírněpodnětn]/.Mystická skladba má ovšem i estetickouÍ.unkoi'jeŽ
v autorskémzáměru nebyla dominantní..Z h|ediskalaickéliterárnívědy je si.
ce možnéhierarchii těchto funkcí pŤeskupita povaŽovatza dominantníumělec.'iv znam, dílo však ne|zena tuto Íunkciredukovat,Znamena|oby to metodologicky zabránjt,aby vydalo svrij plny vyznam. Pozitivistická a po ní marxistická literárnívěda právě tuto formu vědoméi nevědomécenzuryLabyrintu světa a ruijesrdce široceuplatřovala; pokud se však shodnemena definici esteticvstupujících
ké funkce jako zptisobu oÍganizacemimoestetickychskutečností
do díla,je redukovánívyznamu mystickéhotextu na uměleck1/opravdov1/protimluv a paradox.
Moderní ,,umělecká..měňítkaale většinounedovolíjít dál'nežk oceněníbarvitéhojazyka Labyrintu ak vyzdviženípokusu o dramatickévyprávěnív epi.
zodě Šďomounovapádu. (PŤíběhŠalomounovapodlehnutísvodŮm a modlám

Termín pouŽit;yv tétostluvislostiDanielou Hodrovou ve svazku Rtlnttínzusvěcení(| 993: str' 7l_73).
U piíležitosti čtyŤstého
v]Íročí
narození Jana Amose byIo v kontextu současnésvětovéhermeneutiky stué kli.
šéo ,,učiteli národr]..deÍ.initivněodloženo ve prospěch jednotnébo Íjlozofického pohIedu na celé Komenského dí|o. Na primální vfznam náboŽenskéhofilozoÍického názoru u Komenského upozortluje Marc FumaroIi
(Fumaoli 1994)' na pŤináležitost
k apoka|yptické|iteratuŤe
Milta Fattoriová (Fatrori l997)' na principy moj"
Žíšské
filozofie Jean.RobertArmogathe (',Jde o to ukl2at, jak smysl a rozum odpovídajíPísmu..,Armogathe
l996)' V pŤístupuk literárnímudílu se ovšem nelze spokojit s konstatováním,n;/bržjetňebapoužítinterpretačníchpostup adekvátních tétoperspektivě. Stfukfurální anal;/za Lubomíra Doležela, jež rekonstruuje trIadickou kompozici textu,patŤí_ svfm zp sobem paradoxně_ k dostrdnejadekvátnějšírn,
postrádá však fiIoIo.
gicky a srovnávací rozměr (Doležel l 993)- VeImi cennéjsou samozŤejměvšechny bibliografické a textologické práce vzniklé od dob J' V Nováka a J. Vlčka po nedávnéstudie J. Skuti|a, Z' Kožmina, E. Petrťra dalších'
Dante odborně komentuje Božskou kometlii ve ve|mi častocitované epišto|ecísaiskérnuvikáŤi Cangrandovi
z r. 13l7: ,,[...]istius operis non est simplex sensus,ymo dici potestpolisemos,hoc est pluriunrsensuum,nam
primus sensus est qui habeturpar litteram,alius est qui habeturper significataper litteram.Et primus dicitur
litteralis, secundus vero a|egoricussive moraIis, sive anagogicus...Jakzdr1razřujeeditor textu Angelo Jacomlzzt' roz|jšeni smyslu doslovného a ostatních,,,obrazn;!ch..či a|egoricklch, odrážívěrně orclo expositionis,
pravidla hermeneutického v1/kladu Písma,jakje

kanonizova| stŤedověk.Dante takéuvádí jako piíklad biblic.

k! odchod |zrae|e z Egypta:,,doslovn1/ smysl se t;fká syn lzraele v dobách Mojžíšovfch' alegorick;/ zname.
ná našespasení skrze Ježíše,ve smyslu morá|ním je nám tu sdělováno obrácení duše ze smutku a bídy hŤíchu
Ve stav mi|osti, ve smyslu anagogickém se tu označuje odchod svatéduše z pout tohoto Zkaženéhosvěta do
svobody věčnéslávy' Ačkoliv blvají tyto rnystickévlznarny označoványrriznlmijmény, mŮžemeje všechny

AuMámeJi se pokusit o pochopení Komenského estetiky, musíme mít na zŤeteli,Že tento kněz a pilnl/ čtená-Í
gustina dobÍe znal a zásadně odsuzova| jev Iatinsky zvan:Íc oncuPiscentiu iníe|/cctrurln,jakousi nemravnou lntelekfuální libost (dle sIovníkovéhohesla i chlípnost) nebo také samolibou a samo čelnou intelektuálni hru.

naz;|vat alegoricklmi' Jelikož se |išíod vlznamu dtlslovného či historického. A|egorie se totiž odvozuje od
Ťeckého,alleon., latinsky ,alienum. nebo ,diversum...(Dantel986: 44,l.47' piek|. S' R').
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kdyŽ jeho pravéa hlavní určenízneuznáme,škrtnemeči prostě ignorujeme? la.
b)]rintsvěta a ruijsrdceje dnes už sice Ťazendo kategorie,,románuzasvěcení..,]
ale zkoumánítextu odpovídající
tétojeho funkci je teprvena samémpočátku'
Je-li privodnífunkce díla náboŽenská,je z jeho specificképovahy tŤebavyvodit nezbytnémetodologickédrisledky: podmínkou adekvátníhopňíStupuje
v prvé Ťaděstudium pravidel žánru,a nebo možná Žánrrj,k nimŽ dílo patŤí'
V kontextubiblické,apokalyptické,alegorické,utopickéi filozoÍlckéliteratury
se nabízíŤadainterpretačních
klíč ' jejichž pouŽitíobohacujea častoi podstatně proměřuje dosavadníčtení.u
Zptisob V)'StavbyLabyrintu světa ct rtije srdce je typick;/ pro alegorii a pro
zasvěceneckou|iteraturu:text komunikuje simu|tánněv několika sémantickch
rovinách, od realisticképŤessymbolickou po duchovní,a čtenáňse v něm orientuje podle toho, jak jim rozumí,jak je rozpoznává,jak na ně reaguje' První
velká definice literárníalegorieje z pera Dantovaa - podobnějako později Komensk1/- opírározlišenívyznamov1ichrovin o trojnéči triadicképojetí'Dante
rozlišujesmysl dos|ovn , pienesen;í,morálnía duchovní- anagogicky.5Rozdíl

renesancea baroku a takzvaně
mezi p SobenímmystickéliteraturystŤedověku,
je
všakmnohem subtilnější,
než
na
druhé
straně
zásadní,
sice
umění
moderního
pŤedpokládá'
Se obecně
Adekvátní prísfupk alegorickémudílu musí nezbytně yy;háZet z toho, Že
textje polyfunkční;pro Iiterárnívědu poučenoustrukturalismema sémiotikou
ovšemnenítěžkénahlédnoutDantovo rozlišenítextov ch plánti z hlediska jaÍ.unkcihistozykov]ich funkcí:coby pŤíběhmá textjistou konkrétníreferenční
má
v}iraznou
traktát
nábožensk1i
a
filozofick1/
coby
i
autobiografickou,
rickou
funkci
nábožendílo
má
coby
esoterické
a
symbolickou,
metaliterární
funkci
skou a mystickou. Jednotlivéfunkce je samozŤejměmožnérozlišit,nikdy však
oddělit, neboťspeciÍickáje právě jejich propojenost'Mystik proniká V konkrét.
časea prostoruk univerzálnímzákon m a hodnímhistoricky determinovaném
jeho individuální
(ipŤíkladnosti)
notám,vyznamsvědectvíplyne z jedinečnosti
plánli mriŽetaké
zkušenosti.PňítomnostDantem pojmenovanÝchsémantick1/ch
textu protl neza.
mít více funkcí, mrižeb1/tmj' jaklmsi vědom1/mzaštítěním
svěcenémuvnímateli;vzorem jsou podobenství,kter:im V evange|iíchmriŽerozumětjen ten, ,,kdo má uši k slyšenía oči k vidění..'Z mystickéhohlediska je
vědomí' Že všechnyuvedenéplány mají svrij existenciální
pak ještědriležitější
rozměr; právě zasvěcenévědomípočítáS jejich simultánnímprisobenima vZájemnlm ovlivřováním a interpretujev Souladus jejich vyznamem Svou Životní
zkušenost.
Není pochyb, že materiá|nadany takovymi Vlastnostmije pro teorii recepce
díla nesmírněpodnětn]/.Mystická skladba má ovšem i estetickouÍ.unkci'jeŽ
v autorskémzáměru nebyla dominantní'6Z hlediska laickéliterárnívědy je si.
ce možnéhierarchii těchto ÍunkcípŤeskupita povaŽovatza dominantníumě|ec.
k;/ v]iznam,dílo všaknelze na tuto Íunkciredukovat,Znamenaloby to metodologicky zabránit,aby vydalo sv j plny vyznam. Pozitivistická a po ní marxistická literární věda právě tuto formu vědoméi nevědomécenaÍy Labyrinu světa a rrÍjesrdce široceuplatřovala; pokud Se však shodnemena definici estetické funkce jako zpúsobu oÍganizacemimoestetickychskutečností
vstupujících
do díla,je redukovánívlznamu mystickéhotextu na uměleck}'opravdovy protimluv a paradox.
Moderní ,,umělecká..měŤítkaa|e většinounedovolíjít dál neŽk oceněníbarvitéhojazyka Labyrintu a k vyzdviženípokusu o dramatickévyprávěnív epizodě Šalomounovapádu' (PŤíběhŠalomounovapodlehnutíSvod m a modlám

Termín pouŽit;yv tétostluvislostiDanielou Hodrovou ve svazku Rtlntínzusvěcení(| 993: str' 7l_73).
U piíležitosti čtyŤstého
v]Íročí
narození Jana Amose byIo v kontextu současnésvětovéhermeneutiky stré kli.
šéo ,,učiteli národr]..deÍinitivně odloženo ve prospěch jednotnébo Íjlozofického pohIedu na celé Kornenského díIo. Na primáIní V)iznam náboženskéhofilozoÍlckého názoru u Komenského upozorriuje Marc Fumaro|i
(Fumaroli 1994),na pňináležitost
k apoka|yptické|iteratuŤe
Mtrta Fattoriová (Fatrori l997)' na principy mo.i'
Žíšské
filozofie Jean.Robelt Armogathe (',Jde o to ukáZat,jak smysI a rozum odpovídajíPísmu..,Armogathe
l 996)' V pŤístupuk literárnímudílu se ovšernnelze spokojit s konstatováním'n;Íbrž
je tieba použítinterpretačníchpostup adekvátníchtétoperspektivě.Stfukturálni anal;fzaLubomíra Doležela,jež rekonstruujerladickou kompozici textu,patŤí_ svfm zp sobem paradoxně_ k dosud nejadekvátnějším,
postrádá však fiIoIo.
gick! a srovnávacírozměr (Doležel l 993)-VeImi cennéjsou samozŤejměvšechnybibliografickéa textologické práce vzniklé od dob J' V Nováka a J. Vlčka po nedávnéstudie J. Skuti|a, Z' Kožmina, E. Petrťra dalších.
Dante odborně komentuje Božlkou koruetlii ve ve|mi častocitované epišto|ecísaÍskérnuvikáŤi Cangrandovi
zr. 1312:,,[...]istius operis non est simplex sensus,ymo dici potestpolisemos,hoc est pluriunrsensuum;nam
primus sensus est qui habetuÍpar |itteram,a]ius est qui habeturper signiÍ.icata
per litteram.Et primus dicitur
litteralis, secundus vero a|egoricussive moralis, sive anagogicus...Jakzdrirrazřujeeditor textu Angelo Jacomuzzi. rozlišenísmyslu doslovnéhoa ostatních,,,obrazn;/ch..
či a|egoricklch' odrážívěrnéordo exPosi|iL,ni5,
pravidla bermeneutického v1/kladu Písma,jakje

kanonizova| stŤedověk.Dante takéuvádí jako pŤíkladbiblic-

k1Íodchod lzraele z Egypta: ,,doslovny smysl se t;/ká syn lzraele v dobách Mojžíšovfch' alegorick;Ízname.
ná našespasení skrze JežíŠe,
ve smyslu morálním je nám tu sdělováno obrácení duše ze smutku a bídy hŤíchu
ve stav milosti, ve smyslu anagogickém se tu označuje odchod svatéduše z pout tohoto zkaženéhosvěta do

.

svobody věčnéslávy' Ačkoliv byvajítyto rnystickév1lznarnyoznačoványrr}zn1lmijmény,
mťržemejevšechny
nz;/vat alegorick/mi' 'ielikoŽ se |išíod v/znamu doslovnéhoči historického.A|egorie se totižodvozuje od
ň e c k é h o , a l l e o nl.a, t i n s k y , a l i e n u m . n e b o , d i v e r s u m . . . ( D a nlt9e8 6 : 4 4 . | . 4 7 'p i e k | .S ' R ' ) '

AuMr{me.Iise pokusit o pochopeníKomenskéhoestetiky,musímemít na zreteli,Že tentokněZ a pilny čtenaŤ
gustina dobie znal a zásadně odsuzoval jev latinsky zvan]íc oncupisteiltia intellactu0liS, jakonsi nemravnou in.
telektuálnílibost (dle slovníkovéhohesIai chlípnost)nebo takésamoIiboua samo čelnouintelektuálníhru'
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Komensk;/ovšemčerpáz První knihy královské;l Kr 11-|2) o zkoumáníestetickéfunkce m Žemeprávem mluvit, pokud jím budemerozumět studium dynamickéhofungovánívšechsložek textu a utváÍenícelkovéhov1/znamu.Tuto
možnostapriorně vy|učujeneblaze tradovanéoddě|ováníbarokně Sytych (,,Ži.
v!ch..) v1/jevriLabyrintu od duhověji zbarveného(',modernímučtenáŤi
cizího..)
Ráje srdce: teprve na základě konfrontaceobou díl se dynamika v}'Stavbyceléhotextu m Že vrjbec začítr sovat.
Redukce funkcí díla mátotiŽ za následekredukovanéchápáníalegorie jako
takové;Komensk1iznal a volil alegorii jako exegetick . hermeneutick1inástroj;
k jeho vzdělání patŤilovědět, že - napŤíkladv pojetíTomášeAkvinského- je
a|egoriespecifick1/mpŤípadem
analogie,která dovoluje postupovatod poznání
tvor k poznáni StvoŤite]e,
a nejsilnějšía nejbohatší
tradici alegorie pŤedstavo.
vala |iteraturapro našehoautora nejd ležitější,
totiž bib|ická. Nov1/ zákon je
z hlediska kÍesťanské
hermeneutikyalegorickou exegeziStaréhozákona,Zjeve_
ní svatéhoJana alegoriíevange|iía dílo origenovo a dalšíchcírkevníchučitelrj
pokračováním
tétotradice' Komensk! se do níLctbyrintemvědomě vŤadilnejen
neustá| mi odkazy in margine k pasážímz Písma,nj,bržzejménaobsahemsvé.
ho díla,pojat1/mjako platn1/pŤíspěvek
do biblickéliteratury.7

projekt. Jehopampaecliabude vyrristat
nává jeho vlastníuniverzálnídidaktick1i
pŤístupnou
školu,implicitnív .
v
univerzálně
učení
mystické
pŤevést
pokusu
z
chovná funkce alegorickéhodíla se postupněstane gigantiok m vlchovn nr
jako Jákob v žebŤík
dosáhnoutncbe a zpiístupnit
programem,kter! se pokouší
didaktickéhoit teore.
navždy
nehotového
od
Na
rozdíl
poznáni.
stupně
všechny
v
završeny,
ukončeny,
a zárovcii olcvtext
Sobě
esotericky
však
dílaje
tického
Jako
uměleoké
dílo i .iako
jako
ÍllozoÍlcké
obydlí.
či
katedrá|a
podobně
Ťen!,
ncovstupu,
k
cxegezi
i
k
nové
individuální.
ke
stále
vybízí
labyrint
skutečny
MoŽná se Komensky k Labyzkušenosti.
zasvěcující
a jedinečné
pakovatelné
ritttusvěta a raji srdce po cely Život vraoel právě pro tuto speciÍickounrožnost
alegorie.
vidětrojízpťrsob
TŤemzákladnímsémanticklmplánúmalegorieodpovídír
alegorickych
ní:realistick!,metafbrick a duchovní.Na rozdílod srovnatelnych
a z petaKomenskéhoučitelea piíteleJohannaValentinaAndreac)
poutí(zejmén
obsahujeprávě Komenskéhodílo nejensvědectvío nízk ch a vysoklch dimenjak se z nízk1ichl'ymanita clo
zíchsvěta,nybrži implicitnínávod (zasvěcení),
vzestoupit.V tomto smys|u lze čístLabyrint světa a ráj srdce 1ako
nejvyšších
pňíspěvek
ke gnozeologii;komeniologickéstudiejana Patočkynabízejíintcr.
pretační
klíčprávě v tomto Směru..]
Na rozdílod Descartesaa Bacona, kteŤíjakoprvníoddělujívědu od víry,Komensk trvá na jednotěSmys|usvětaa ve víÍeshledávápodmínkupravdiv ho
poznání'Pro toto svoje pŤesvědčení
byl donedávnachápán jako poslednístŤe.
mltu objektivnídověk;/myslitel,po propadupozitir,istického
a rnarxistického
jevit jako jeden z ,'prvních..
ho poznáníse všaktento,,poslední..
f,rlozofzačíná
učitelrj
holistickéhonaziránivesmí[u.,,,
ru.
Co se tyčezákladníhoalegorickéhoténratu,zaznamenejme,jak šťastnou
ku měl Jan Nivnicensk!, když sáhl po |abyrintu,ktery patŤík nejstarším
a univerzálnímsymbolrim a zároveii k dnes nejrozšíŤenějším
rnetalbrám,napŤíklad
v teorii internetovékomunikace: mohli bychom vlastně podle Komerrskéht;
vzoru Ííci'Že máme co dělat s pattkomunikrlcí.
H|uboká se zdá byt etynrologická souvislostlabyrintus komurrikačnisiIi,jež,byla po arnerickunazvánaweb'

je pŤedstavitLabyrint světa a rdj srdce pŤedevším
jako
Cílem tohoto pŤíspěvku
dobrodružstvipoznánía jeho podmínek(zaslepeníi prohlédání,vidění i vědě.
ní).ECesta,již poutníkkoná, se odehrává současnějako pohyb v prostoru,jako
pohyb mysli a jako pohyb duchovní;viděnía pohyb se vzájemně podmiřují.
Komenskéhopoutníkjde světem proto, aby vidě|, hleděl' pozoroval i rozpoznáva|;dívá se hollm okem a br1ilemi,noĚíse do tmy a znovu prohlédá,dostává da|šíbr1llea dospívák duchovnímuvidění.Cesta ze tmy ke světlu tvoŤíspolečn;základ s biblickou a obecnějimystickou|iteraturou,oÍázkaslepotya viděníje jedním z klíčov1/ch
tématNového zákona vrcholícíhoZjevením.Komenskéhofenomeno|ogievidění,a tedy poznávání,je ovšempoučenai vědeo.
_ pŤedzname.
kou a Íllozofickou pracíjeho současníkrj
a - co je nejdriležitější
,

Z rozsáh|ébib|iografie tÝkajícíse a|egorie bib|ické. stiedověké, barokní i moderní je nutno zaznamenat alespoř kritiku romantického a obecně moderního pojetí a|egorie. kterou ve své monografii o vzniku německého

K|íčov!vlznam má v tonto směru studie Kulcnsí tt otal,Ťcn tlttše,pub|ikovanápoprvév Kr'crt?nslc rz'rrrr
l970, dnes zďazená do Koneniolopickic'h stllll/ II (Patočkal998: 337_5l ).

dramatu formuloval WaIter Benjamin. Právě Benjamin pĚipomínámimo jiné zjištěníJohanna Heinricha Vos.
se' Že ani Homérovy epické skladby nejsou prost;ím vyprávěním odpovídajícímvíie doby Nestorovy, nÝbrŽ
symbolick1Ím znázornénímorfick/ch mysteÍiíegyptského pr!vodu (Benjamin l974).
u

PŤiposuzovánífilozof.ickéhovlznamu jeho clílaje dobÉ mít na ziete|i. Že kvantovii ťyzikase svou teoriíirr.
determinacenevylučrrje
sepětípoznávaného(piedměfu)s poznávajicím(subjektem)'žc psychologie uznala zíl
sadníd ležitostcitovéinte|igence(a tedy roli ,,srdce..)v procesu tlsvojovánísvěta a obccně že se otrizkajed.
noty bytí do fi|ozofie vracírŮzn;/nricestami (napÍík|ad
znám;Írnspisem JacquesaMonoda o náhodě a nczbyt.

V;Íznanová hranice s|oves virlŽt a yědě| je Íozpt!|e\á v alegorii Korllenského podobnějako v Biblj (či v Dantovi) a má i svťrjetymo|ogick! podklad v indoevropském wclr,/(v sanskrtu vilrti' jak upozorřuje Bruno Cerchio v monografii Duntťtvhennetismu.r(Cerchio |988: 53).

nosti,Monod 1970).
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Komensk;/ovšemčerpáz První knihy královské;l Kr 11_|2.) o zkoumáníestetickéf'unkcem žemeprávem mluvit, pokud jím budemerozumět studium dy_
namickéhofungovánívšechsložek textu a utváňenícelkovéhov1y'znamu.
Tuto
možnostapriorně vy|učujeneblaze tradovanéoddě|ováníbarokně Sytych (,,Ži.
v!ch..) v1/jevriLabyrintu od duhověji zbarveného(',modernímučtenáŤi
cizího..)
Ráje srdce: teprve na základě konfrontaceobou díl se dynamika v stavby celéhotextu m Že vrjbec začítr sovat.
Redukce funkcí dí|a mátotiž za následek redukovanéchápáni alegorie jako
takové;Komensk1iznal a volil alegorii jako exegetick . hermeneutick;Í
nástroj:
k jeho vzdělání patŤilovědět' že_ napŤíkladv pojetíTomášeAkvinského - je
a|egoriespeciÍick1/m
pŤípadem
analogie,která dovoluje postupovatod poznání
tvor k poznáni StvoŤitele,a nejsilnějšía nejbohatší
tradici alegorie pÍedstavo.
vala |iteraturapro našehoautora nejd ležitější,
totiŽ biblická. Nov]li zákon je
z hlediska kŤesťanské
hermeneutikyalegorickou exegeziStaréhozákona,Zjeve_
ní svatéhoJana alegoriíevangeliía dílo origenovo a dalšíchcírkevníchučitelrj
pokračováním
tétotradice' Komensky se do níLabyrintem vědomě vŤadilnejen
neustál mi odkazy in margine k pasážímz Písma,nj,bržzejménaobsahemsvé.
ho díla,pojat1/mjako platn1/pŤíspěvek
do biblickéliteratury.?

projekt. Jehopampaedia bude vyrťrstat
nává jeho vlastníuniverzálnídidaktick
pŤístupnou
školu,implicitnív .
v
univerzálně
učení
mystické
pŤevést
pokusu
z
chovná funkce alegorickéhodíla se postupněstane gigantick m vlchovnynr
jako Jákob v žebŤík
dosáhnoutncbe a zpiístupnit
programem,kter! se pokouší
didaktickéhoa teotenavždy
nehotového
od
Na
rozdíl
poznáni.
stupně
všechny
V
završeny,
ukončen!,
a zároveĎ olevtext
sobě
esoterick!
však
dílaje
tického
Jako
uměleoké
dílo i .|ako
jako
fllozoÍlcké
obydlí.
či
katedrála
podobně
Ťen!,
neovstupu,
k
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k
nové
individuá]ní,
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exegezi
stále
vybízí
labyrint
skutečny
MoŽná se Komensky k Lctbl'pakovatelnéa jedinečnézasvěcujícízkušencrsti.
rintu světa a raji srdce po ce|1/Život vracel právě pro tuto speciÍickounroŽnost
alegorie.
trojízprisobvidě.
TŤemzákladnímsémanticknr plánŮm alegorieodpovídár
ch alegorickych
metafbrick a duchovní.Na rozdílod srovnateln;i
ní:realistick1i,
a z peÍaKomenskéhoučitelea pÍíteleJohannaVa|entinaAndreae)
poutí(zejmén
obsahujeprávě Komenskéhodílo nejen svědectvío nízkycha vysok1ichdimenjak se z nízk ch vymanit a clo
zíchsvěta,nybrži implicitnínávod (zasvěcení),
vzestoupit'v tomto smyslu lze čístLabyrint světa a ráj stdce jako
nejvyšších
studieJana PatočkynabízejíinterpŤíspěvek
ke gnozeo|ogii;kornenio|ogické
pretační
klíčprávě v tomto Směru..)
Na rozdílod Descartesaa Bacona' kteŤíjakoprvníoddělujívědu od víry,Komensky trvá na jednotě smyslu světa a ve víŤeshledává podmínkupravdiv ho
poznání.Pro toto svoje pŤesvědčení
byl dorredávnachápán jako poslednístie.
dověk! myslitel, po propadu pozitir,istickéhoa marxistickéhomytu objektivníjevit jako jeden z ,,prvníclr..
ho poznáníse všaktento',poslední..
filozof začíná
učite|rj
holistickéhonaziráni vesmíru.'.,
ru.
Co se t čezák|adníhoalegorickéhotématu'zaznamenejme,jak šťastrrou
ku měl Jan Nivnicensk , kdyŽ sáhl po |abyrintu,ktery patŤí
a urrik nejstarším
verzálnímsymbolrim a zároveii k dnes nejrozšíŤenějším
metalbrám, napňíklad
v teorii internetovékomunikace: nrohli bychom v|astně podle Komenského
vzoru Ťíci,žemáme co dělat s pankomunikrlci.Hluboká se zdá byt etymologická souvis|ostlabyrintus komurrikačnisiÍí,
jež,byla po americku nazvánaweb,

je pŤedstavitLabyrint světa a rdj srdce pŤedevším
jako
Cílem tohoto pŤíspěvku
dobrodružstvipoznánía jeho podmínek(zaslepeníi proh|édání,
vidění i vědění).E
Cesta,již poutníkkoná, se odehrávásoučasnějakopohyb v prostoru,jako
pohyb mysli ajako pohyb duchovní;viděnía pohyb se vzájemněpodmiřují.
Komenskéhopoutníkjde světem proto, aby vidě|, hleděl' pozoroval i rozpoznáva|;dívá se hol;Ímokem a br1ilemi,noňíse do tmy a znovu prohlédá,dostává da|šíbrlle a dospívák duchovnímuvidění.Cesta ze tmy ke světlu tvoŤíspo.
lečn1fzáklad s biblickou a obecněji mystickou literaturou,otázka slepoty a viděníje jedním z klíčov ch tématNového zákona vrcholícíhoZjevenim, Komenskéhofenomeno|ogievidění,a tedy poznávání,je ovšempoučenai vědec_ pŤedzname.
kou a Íl|ozofickoupracíjeho současníkú
a - co je nejdŮ|ežitější
,

Z rozsáh|ébib|iografie tÝkajícíse alegode biblické, stiedověké, barokní i moderní je nutno Zaznamenat alespoř kritiku romantického a obecně moderního pojetí a|egorie. kterou ve své monografii o vzniku německéhtr

"

dramatuÍbrmu]ova|Walter Benjamin. Právě Benjamin pfipomíná mimo jiné zjištěníJohanna Heinricha Vos.
se, že ani Homérovy epické skladby nejsou prost;ím vyprávěním odpovídajícímvíŤedoby Nestorovy, nybrŽ

'.,

symbolick1/m znázornénímorfick1lch mysterií egyptského privodu (Benjamin l 974).
l

V;íznamová hranice sloves vidět a vědět je rczptylená v a|egorii Kornenskébo podobně jako v Bibli (či v Dantovi) a má i svúj etymo|ogick! podklad v indoevropském Wťií!(v sanskrtu virlra, jak upozorřuje Bruno Cer.

Klíčovf v;Íznam má v tomto směru srudie Kortcl.r,h. a orey,Ťcn tlttša,pub|ikovaná popryéy KÍastllilsk[ ru\,lll
l 970, dnes zaÍazenádo KonenioklpickÍch sÍtl./líl I (Patočka l 998: 337_5 l ).
PŤiposuzováníÍl|ozofickéhov]lznamujeho clí|aje dobrémíl na zĚeteli.Že kvantovii fyzika se svou tcorií irl
determinacenevyIučLrje
s poznávajícím(subjektern)'žc psychologie uznataz1r
sepětípoznávaného(pŤedrnětu)
sadníd ležitostcitovéinteIigence(a tedy roli ',srtlce..)v procesu trsvojovánísvěta a obecně že se otrizka.|ednoty bytí do filozofie vracírúzn;/micestalni (napÍík|ad
znám;Ímspisem JacquesaMonoda o náhodě a nczbyt.
nosti,Monod I970).

chio v nronografii Dunt v hennetismt.r (Cerchio | 988: 53).
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s|ovemskr;/vajícím
i v\!znampavučina.JménoAriadny, jejižnitzachránilaThesea z krétského
labyrintu,je _ zdá se - odvozeno od koiene slov pavouk, pavučlna- arachny'.Teorie elektronickékomunikaceovšemoperujes piedstavoulabyrintu, ktery nemá žádny stŤeda do něhožje možnékdykoliv a odkudkoliv
vstoupit (o tom, zda a jak |ibovolně vystoupit, prozrazujeweb prozatim má|o).
Podivuhodn;impojítkemtěchto metaforje kabalistick! symbol pavouka pohybujícíhose po síti:značívědomí.Takédalšík|asic!í vyznam symbolu, mozek'
prohlubuje v,!znam zák|adni dichotomie: architektonickémulabyrintllusthaus
odpovídáÍyziologickémozelďstdce,',
Na první pohled nejŽhavějším
a nejchou|ostivějším
filozofick m aspektem
Labyrintu světa cl rdje srdce je z našehohlediska otázka víry a její role v procesu poznání a možnáže právék tomuto tématulze v Komenskéhodíle najít
podněty' kteréotázku posouvajík obzoru znovu aktuá|nímu.Dějiny idejí ukazu1i,Že víra mrjžeb;1itidealistická i materialistická'vědomá i nevědomá,pozi.
tivníči negativní,a pňedevším,
že poznáni vskutku podmiřuje; otázkouje pouze,jak m zp sobem.Víra Komenskéhopoutníkanenílineární:poutníkv první
etapě drivěŤujeslovŮm pr vodcri, ale všechnosám takébedlivě zkoumá a za.
koušína vlastník Ži (v duchu Baconova poŽadavkuexperientia)'
Labyrint světa a rdj srdce patŤído žánruliteratury apoka|yptické'Komensk]ije pŤesvědčeny
milenaristaa k jeho základnímunáboŽenskému
pohleduna
svět patňí,,očekávánízlatého věku.., vypočtenépodle kabalistick;ch klíčŮ
a obecně rozšíĚené
mezi jeho vrstevníkya kolegy.'' Apokalyptick,! Žánr opět
znamenájist! návod k prozÍení,ke spatŤení
věcí dosud skryt1ich,a je tedy uŽ
sám o sobě zvláštnímpŤípademgnozeologickéhopojednání:Komenského
poutníkv jednu chvíli odhrne dokonce závoj (rouškumámení?),totiŽ oponu
dŤívenepozclrovanou'a tak jeho pouťje dobrodružstvími ve smys|u Ťeckého
tlletheia, odha|enívěcí skryt]/ch,Iatentních,nezakry,tostiv terminologii Hei.
deggerově'
K tomu je možnopoznamenat,že zjeveníje navzdory tradičněnegativnímu
v1ikladuteoreticky vzaÍožánrempozitivním,ne-li optimistick1/m,
poněvaclžvycházi z pŤesvědčení
o smys|uvěcía životavtibeca možnostitentosmysl poznat.
Jinak Ťečeno:
uzavirákosmick! pŤíběhlidskéexistencechronicky opožděnoupo.

Takovátopozitivníhypotézasmys|uje
sledníkapitolouo spravedlivémnap|nění.
pÍíkladem
souvislosti
víry a poznání:je podmínkou,závfmluvnym
obzvlášť
nalezení
smys|u;
negativní
hypotézači|ivírav nesmyslkladnímpŤedpokladem
nad
marnost)
z,iišťuje
stejně
zákonitě
(v
marnost
absurdituexistence.
nost bytí
V Komenskéhoalegorii je poznání'odha|enípravépodoby světa,otázkou rrjzpoutníkse nejprvezmíÍámezidrivěŤivlmpňitakáníma zděn1lchstupř nazÍení;
a
teprve
setkánís Kristem je mu klíčempoznáni,,prarého...
odmítáním
šen1ym
ke
druhému
se děje s nasazenímceléhoŽivota,a vyprávěníse
Cesta odjednoho
jak
podobného
zasvěoenídosáhnout.Z Íohotopoh|edunab1inávodem,
tak stává
znamu
známé
autorovo
v
upozornění:,,Neníbáseř, čtenáĚi'cožčísvá h|ubšího
jsou věci pravé...Komenskytakto pŤepodobu
básně
má
neŽ
ačkoli
ti budeš'
['..]
- poučení,
pravého
niko|iv
zavádějíciho
záruku
skutečného,
nikoliv iludesílá
poznáni
a
analogícky
deÍinuje
v
rivodu
ke svazku orbis sensualiumpiczorního
tus pravé učeníjako to, kterépŤinášívéciužitečné
životu.
Ce|kovérozvrŽenilnbyrintu světa ct rtije srdce je koncipovánopodle biblickéhovzoru. Di| Labyrintu odpovídá- alegoricky- Starémuzákonu,díl Rdje Novému,pozdějšístŤedníkapitoly tykajícíse Šalomounovaselhání zdokonalují
kompozičníčleněnípodle triadickéhoprincipu. Ze Staréhozákonaje nejsilněji
pŤítomenKazate|, Kohelet' z knihy pňipisovanétradičněprávě Šalomounovi.
Poutníkje jeho novf m ztělesněním,Kohelet-Šalomoun
promlouváčastojeho sty' a ačprocházíodlišnouhistorickou a fyzickou realitou,dospívátéžemravní
a duchovnízkušenosti.Ve šlépějích
starozákonníhoproroka tak pŤichází,aby Ťekl: ,,Viděljsem všeckyskutky,kteréŽse dějípod sluncem/ a aj, všeckojestmarnost a trápeníducha..(Kaz |,|4). Podle Kohe|etovaVzoru se poutník zaobírá
smyslem vědy, hodnotourozkoší,otázkou vlády a spravedlnostia stejně zaznamenávásociálnínespravedlnost','bezboŽnost..,jež,,kraluje,
souŽení,kŤivdytrpících..a tak dál, jako on odsuzuje ,,kvaltování...
Ano, Komenskéhoopakované
a pohrdanékvaltovdní najdemev Bibli kraLicképrávě v Kazateli, stejnějako narnost nad marnost,jižpoutníkzjišťuje
na v|astník ži, docházejepňitomKazatetova poznáníi v Íadědalšíchzkušeností,
napŤíklad
v pohrdnutípenězi, kterymi
se čIověk,,nenasytí..'
jehoŽ ,,ŽádnéInspirativníje také,,děláníknih mnoh1/ch..,
ho koncenení..(Kaz|2,|2):starozákonní
povzdechnás pÍenáší
rovnoučarouilo
bizarní,poutníkemnavštívené
bibliotéky'apatyky;však také,,čístimnoho jest
zemdlení těla,.. praví Kohelet' zatímco poutník ohronleně pozoruje učence
zkoucené pod tížívše|ikych,,krabic vědění...
Srovnánímbiblickéhotextu a poutníkovabolestnéhoblouděnílabyrintem
vycházípÍímáinspiracezňetelněnajevoa opravřuje k dalšímhermeneuticklm
Pokusrjm.VelkétémaKazaÍe|eSe t}iká napĚíkladnrluvení,uŽivánís|ov,jemuŽ

Pr]vodní verze titu|tt, Itthl'rint syěttt ct lusthttttssrrlr:e' dovoluje piedpok|ádat, že se Komensk]/ inspirova| architektonick1/misymboly. Podivuhodnym a z historickéhohIediskaironick!m pčíkladem
fi|ozofickéhoobyd.
|í, které vykazuje analogickou projekci cesty k poznání je |etohrádek _ p vodně Lustltlttts_ Hvězda na Bi|é
hoÍe'(K esoterickémuvfk|adu Hvězdy srov' Stejska| |994.)
Právě tomuto tématuvěnoval ceIou monografii v,lznamny ita|sk;/historik a editor Andreaeova spisu C,/rristlrr.
nopolis Enrico De Mas ( | 982).
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slovem skr;ivajícími vlznam pavučina.JménoAriadny, jejiŽnit zachránilaThesea z krétského
|abyrintu,je _ zdá se _ odvozenood koÍeneslov pavouk, pavučina- arachné.Teorieelektronickékomunikaceovšemoperujes pŤedstavou
labyrintu, ktery nemá žádny stÍeda do něhožje moŽnékdykoliv a odkudkoliv
vstoupit (o tom, zda a jak |ibovolně vystoupit, prozrazujeweb prozatim má|o),
Podivuhodn]im pojítkemtěchto metafbrje kabalistick;Ísymbol pavouka pohybujícíhose po síti:značívědomí.Takéda|šíklasick:yv,lznam symbolu, mozek,
prohlubuje vyznam zák|adni dichotomie; architektonickémulabyrintllusthaus
odpovídáfyziologickémozeUstdce.|,
Na první pohled nejŽhavějším
a nejchoulostivějším
Íilozofrcklm aspektem
Labyrintu světa a rdje srdce je z našehohlediska otázka víry ajejí role v pro.
cesu poznání a možná Že právě k tomuto tématulze v Komenskéhodíle najít
podněty,kteréotázku posouvajík obzoru znovu aktuá|nímu.Dějiny idejí ukazují,že víra m že b]it idealistická i materia|istická,vědomá i nevědomá,pozitivníči negativní,a pŤedevším,
Že poznánívskutku podmiřuje; otázkou je pouze, 1ak,!mzp sobem.Víra Komenskéhopoutníkanenílineární:poutníkv první
etapě d věŤujes|ovrjmpr vodcri, ale všechnosám takébedlivě zkoumá a zakoušína v|astník Ži (v duchu Baconova požadavkuexperientia).
Labyrint světa a rrij srdce pa í do Žánru literatury apokalyptické,Komensk;/je pŤesvědčen;i
milenaristaa k jeho zák|adnímunáboŽenskémupohledu na
svět patňí ,,očekáváníz|atéhověku.., vypočtenépodle kaba|istick ch klíč
a obecně rozšíÍené
mezi jeho vrstevníkya kolegy''2Apokalyptick!, Žánr opět
znamenájisty návod k prozŤení,ke spatŤení
věcí dosud skryt ch, a je tedy uŽ
sám o sobě zvláštním piípadem gnozeo|ogickéhopojednání: Komenského
poutníkv jednu chví|iodhrnedokonce závoj (rouškumámení?)'totiŽ oponu
dŤívenepozorovanou'a tak jeho pouťje dobrodružstvím
i ve smys|uŤeckého
tlletheia, odhalení věcí skryt;/ch,|atentních,nezclkrytostiv termino|ogii Heideggerově'
K tomu je moŽno poznamenat,že zjeveníje navzdory tradičněnegativnín-ru
v1ikladuteoreticky vzatožánrempozitivním,ne-li optimistick1/m'poněvadŽvycházi z pŤesvědčení
o smys|u věci aŽivota v bec a možnostitentosmysl poznaÍ.
Jinak ňečeno:
uzavírákosmicky pŤíběh|idskéexistencechronicky opoŽděnoupo-

s|edníkapitolouo spravedlivémnaplnění.Takovátopozitivníhypotézasmys|uje
vfmluvnym pÍíklademsouvislostivíry a poznání;je podmínkou,záobzvlášť
nalezenísmys|u;negativníhypotézačili vírav nesmyslkladnímpŤedpokladem
nad
marnost) z.iišťuje
(v
stejně zákonitě absurdituexistence.
marnost
nost bytí
je
poznání,
pravépodoby světa,otázkou rŮzodha|ení
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mu
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odmítáním
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ke
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se
děje
nasazením
s
celého
života,a vyprávěníse
Cesta odjednoho
jak
podobného
zasvěcení
dosáhnout.
návodem,
Z
tohotopohledu nab1i.
tak stává
známé
autorovo
v;/znamu
upozornění:
báseř'
čtenáÍi,
coŽ čís.
vá h|ubšího
,,Není
jsou
podobu
má
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neŽ
věcipravé...Komensk
ačkoli
taktopŤetibudeš,
[...]
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_
pravého
nikoliv
zavádějícího
poučení'
záruku
skutečného,
nikoliv iludesílá
zorníhopoznáni a analogicky deÍinujev vodu ke svazku orbis sensualiumpictus pravé učeníjako to, kterépŤinášívěci užitečné
Životu.
Celkovérozvrženílnbyrintu světa ct nije srdce je koncipovánopodle biblickéhovzoru' Dil l"abyrintuodpovídá- alegoricky- Starémuzákonu,dí|RríleNovému,pozdějšístňedníkapitoly tykajícíse Šalomounovaselhání zdokonalují
kompozičníčleněnípodle triadickéhoprincipu' Ze Staréhozákonaje nejsilněji
pŤítomenKazatel, Kohe|et, z knihy pŤipisované
tradičněprávě Šalomounovr.
Poutníkje jeho novym ztě|esněním,
Kohelet-Šalomoun
promlouváčastojeho risty' a ač procházi odlišnouhistorickou a Íyzickou realitou,dospívátéžemravní
a duchovnízkušenosti.Ve šlépějích
starozákonníhoproroka takpÍichází,aby ňekl: ,,Viděljsem všeckyskutky,kteréžse dějípod s|uncem/ a aj, všeckojestmarnost a trápeníducha..(Kaz l,14). Podle Koheletova vzoru Se poutník zaobirá
smyslem vědy, hodnotourozkoší,otázkou vlády a spravedlnostia stejnězaznamenávásociálnínespravedlnost,,'bezboŽnost..,jeŽ
kňivdytrpí.
,,kraluje,soužení,
cích..a tak dál, jako on odsuzuje ',kva|tování...
Ano, Komenskéhoopakované
a pohrdanékvaltovrinínajdemev Bibti kralicképrávě v Kazateli, stejnějako marnost nad marnost,jiŽ poutníkzjišťujena v|astníkriži,docházejepÍitomKazaÍelova poznáníi v Ťadědalšíchzkušeností,
napňík|ad
v pohrdnutípenězi,kter1/mi
se člověk,,nenasytí..'
Inspirativníje také,,dě|áníknih mnoh ch..,jehož ,,Žádné.
ho koncenení..(Kaz|2,|2):starozákonní
povzdechnás pŤenáší
rovnoučarouilo
otzarní,poutníkemnavštívené
bibliotéky-apatyky;však také,,čístimnoho jest
zemdlení těla,.. praví Kohelet, Zatímco poutník ohronteně pozoruje učence
zKroucené
pod tížívšelik;,ich
,'krabicvědění'.'
Srovnánímbiblickéhotextu a poutníkovabo|estného
bloudění|abyrintem
vycházípňímáinspirace zÍetelněnajevo a opravřuje k dalšímhermeneutick1/m
Pokusrim,VelkétémaKazate\ese t]/kánapĚíkladmluvení, uživánislov, jemuŽ

|| Privodní verze titulu.
kblrint

světa u lusthaus srrl<:c,dovo|uje pŤedpokládat, že se Komensk;Í inspirova| architektonick;fmisymboly. Podivuhodn,!ma z historickéhohIediskaironick/m pÍíklademfi|ozofickéhoobyd.
|í, které vykazuje ana|ogickou projekci cesty k poznání je |etohrádek - pťtvodně Lustltttus- Hvězda na Bi\é

hoče.(K esoterickémuvfk|adu Hvězdy srov' Stejska| |994.)
l: Právě tomuto tématuvěnova|
ce|ou monograÍiivfznamn;/ ita|skyhisrcrik a editor Andreaeovaspisu C/rristiaro2o1r.rEnrico De Mas (19821
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da|ším
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nybrŽ
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sebou
pouze
sémanticky,
nejsoukonotovány
recepce
díla.
náboženské
boj, Živou sloŽku
Podle proveniencemriŽemeklasiÍlkovatmateriál vcházejícido Komenského
i soudoby _ kde symbol
kŤesťansk1i
alegoriejako biblicky, ÍilozoÍick (antick1/,
labyrintu náležído všechtěchto okruhťr),a pak jako esoterick)'či hermetick .
I pokud se už pŤesněnedozvíme,jaky by| KornenskéhopŤírnypodíl na rozenkruciánskémhnutí,.;e zíejmé,Že do Labv-rintujeho symbolika - stejně jako
symbo|ikakabalistická_ vslupuje.
Pro korektníporozuměnínenína škoduprovéstkontrolníZpětn)'pŤekladklíčov1ichtermínrizpět do latiny, v níŽ Komensky studoval a erudovaně mys|el
a jež prostňedkova]a
kulturu, o kterésnil pro sv j mi|ovan1inárod; občasv1iterminologic
znamjeho slov osvětlíi pŤekladdo Ťečtiny;
ve svět|euniverzá|ní
totiŽ zŤetelnějivycházi najevo íi|ozofick1 i nábožensk1i
plán díla a tradice, do
níŽjeautorvědoměa poučeněvčleĎuje.
Jako pňíkladuveďme zák\adnítermínspisu, ',summum bonum..,kter! Kojako ,'vrch dobrémensky v rivodu citu.ielatinsky a potom piekládá do češtiny
ho..a v prvníkapitoleobměřuje takéjako .,pohodlí..,
,,pokoj..a ,,dobrámysl...
Termínuvádíalegorii do souvislosti s kÍesťanskou
i antiokouliteraturouna toto
téma;v mottuautoroitujeJiŤíhoKavku.Colosina:,,protoSe do světapouštím,
abych sobě vyhlíd' co by v něm nejbezpečnějšího
bylo... Do.
a nejpotěšenějšího

Konrensk1/r'ěnuje zv šenoupozornost,neboť,,neb1ivejrychl;Ík mluvení..
a , , h l a s b | á z n am n o Ž S t vsíl o v . . ( K a z 5 ' 1 ' 5 ' 2 ) ' K a r d i n á | n ív ; i z n a mm á p o s t a v a
královnyMoudrosti ,,zvané
téžMarnost..;i zde KazaIel napovídá:,,neboť
netrvá památkamoudréhojako iblázna na věky [...]ve dneclrbudoucíchvšechntl
V Zapomenutí
pÍtcházi'a Že jakoŽumírámoudry'tak i blázen..(Kaz 2,l6); a tak é s e p t á : , ' k d o v í , b u d e - l im o u d q /č i b l á z e n , ] . . ( K a z 2 , l 9 ) V
. j e h o o č í c hs c
noudrost a marnostsice diametrálněliší,nakoncose všakpŤecejen st;íkají:
ne.
pramenízde KomenskéhopojetíMcludrosti.Marnosti,
dvou tváňítéhožsvěta'
ambivalencevšehohmotného?(Pavel z Tarsu, ktery se k poutníkovipŤitočí
v zámku královny Moudrosti-Marnosti,trvá na tomtéŽ:,,Božímoudrostjc liciernbláznovstvím.[...]NeučinilBťrhmoudrostsvětablírznovstvím.7..l Kor
l. r8-20.)
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mnoŽstvíarteÍ.aktŮ,
neomezenév znamovéinterpretacea -- pŤede_
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znání.Náboženskédílo se hlásí k ncjvyšší
autoritěa je nekonečrrě
nekonečnÓ
nym pok.usenrse k ní pŤiblížit:
teoreticky však i ono pŤipouští
hrclinouje alc
množstvívariant,konkretizacía aktualizací.jcjichž tistŤedním
poslánímdíla hledání
opět potomek Adam v. A jelikožje v obou pŤípadech
tcrmínupraŽskélitetedy - podle klíčor.ého
smyslu jinak nevyjádŤitclného,
gesto, nemuSíb)Ítzásadnírozdíl vŽdy pa.
rárněvědnéškoly _ jistéséntantické
gestaje vědonrí.čiduše.
sémantického
trny' MrižemeÍici,ŽenríStemZavršení
Slovy poutníkaabsolvovavšíhoLabyrint světa a ráj srdce je toto tvrzenímyŠa na.
leno doslovně vzhledem k tomu, Že poutníkdušialegorickypŤedstavuje
gesto by Komenskéhosoučasník
asi uŽil spíševynlístotermínusénlantické
razttaLchyntie tlttše,
otázkoutakŤíŽe zatímcopro nloderníuměníje polysérnie
JeštěupŤesníme,
polohy v tomto ohledu došelUmberto Eco vc
kajícdemokratickou(nejzazší
svo.
díle, v němŽ poneohávápŤíjerncinaprostouinterpretační
svémotevŤeném

Lze Ťíci,že v pozdějšíchteoretickÝchpracíchEco svťrjpťrvoclní
náhled dojisté nlíry re|ativizoval(Eco |9Ó2).
The Rosicruciun EntiplÚťnť|1t 1912):viz zejménakapittlla Komensk! a rtlzenkruciánskévlivy v Čechách
(Yates 2000: t88_20t).
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Kontensk věnuje zv šenoupozornost,neboť,,neb;ivejrychl;/ k mluvení..
a , , h l a s b l á z n a r n n o Ž s t vsíl o v . . ( K a z 5 ' l , 5 ' 2 ) , K a r d i n á l n ív z n a n rm á p o s t a v a
královny Moudrosti ,,zvané
téŽMarnost..;i zde Kazatel napovídá:,,neboť
netr.
vá památkamoudréhojako i blázna na věky [...]ve dnech budoucíchvšechntl
v ZapomenutípÍiaházi,a Že jakoŽumíránloudr;/'tak i b|ázen*(Kaz 2,16); a také se ptá: ,'kdo ví, bude-li rrroudryči blázen?..(Kaz 2,l9). V jeho očíchse
moudrosta marnostsice diametrálněliší,nakonecsc všakpiecejen st1/kají:
nepramenízde KomenskéhopojetíMoudrosti-Marnosti,dvou tváŤítéhožsvěta'
(Pavel Z Tarsu, ktery se k poutníkovipňitočí
ambivalencevšehohmotného'/
v zámku královny Moudrosti-Marnosti,trvá na tomtéŽ:,'Božínroudrostje Ii_
d e m b l á z n o v s t v í m[.. . . ]N e u č i n i IB ť r hm < l u d r o s tv ě t ab l á z n o v s t v í m . ] . .l - K o r
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sky pohyboval v Herbornu i v Heidelbergu a se kterym se možnásetkal v ruktedolfínskéPraze po návratu ze studií,stručněiečenopro kulturníprostňedí.
poznání
spímoderní
ttíttt.,"
Je-|i
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roz,enkrucieíttskynt
nazya|a
réF. Yatesová
je
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slovo
intenzívní.
Jeden
spíše
vidění
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šeextenzívní,
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veř odkazovat
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díla.
recepce
náboženské
boj, Živou sloŽku
Podle proveniencem žemeklasiÍrkovatmateriál vcházejícido Komenského
kŤesťanski soudob;í- kde symbol
alegoriejako biblicky, lilozofick;/ (antick1/,
labyrintu náleŽído všechtěchto okruhri),a pak jako esoterick či hermetick .
podíl na rozenjaky byl Kornenského
pŤím;/
I pokud se už pŤesněnedozvíme,
kruciánskémhnutí,je zÍejmé,Že do Labyrintu jeho symbolika - stejně jako
s y m b o l i k ak a b a l i s t i c k _á v s t u p u j e .
Pro korektníporozuměnínenína škoduprovéstkontrolnízpětnypŤekladklíčoqíchtermínrizpět do latiny, v nížKomensky studoval a erudovaně myslel
a jež prostŤedkovala
kulturu, o kterésnil pro svrij milovany národ; občasvyznamjeho slov osvětlíi pŤekladdo Ťečtiny;
ve svět|euniverzálníterminologie
totiŽ zŤetelnějivycház'ínajevo lrlozoficky i náboŽensk;iplán díla a tradice,do
níŽje autor vědomě a poučeněvčlcIiuje.
Jako pŤíkladuvedme základnítermínspisu, ,,summumbonum..,kter1iKojako ,,vrch dobrémensk1/v rivodu cituje latinsky a potom piekládá do češtiny
ho..a v prvníkapitoleobměřuje takéjako ',pohodlí..,
,,pokoj..a ,,dobrámysl...
Termínuvádía|egoriido souvislosti s kŤesťanskou
i antickou literaturouna toto
téma;v mottu autor cituje JiŤíhoKavku-Colosina: ,,protose do světa pouštím,
abychsobě vyhlíd,co by v něm nejbezpečnějšího
bylo.,.Do.
a nejpotěšenějšího

r .r 8 - 2 0 . )
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rnystiky,jeho hlas zŤetelně
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s Janemod KŤížc.
je názor,Že nediskutovatelná
Velnri rozšíŤeny
autoritaPísmaznamenáopa.
kovánídanlch dognlatči pouhc obměĎovánísmyslu pŤedemdaného.V tonl
to bodě všakhrozídogmatičnost
Na jednéstranějc jistě
i laickéInupŤístupu'
pravda,Že modernípojetíurněníje v zásadě protikladnépojetíuměnínábopovažujeuměleckédi|o za konkretizaci teoreticky nekonečného
ženského:
innoŽstvíarteÍakt, pŤipouští
neomezenév1iznamové
interpretacea -_pŤeclc.
l,ším- v jeho stiedu stojíčlověk,nikoliv B h, jako subjekti jako objekt poznání.NáboŽenskédílo se hl/rsík ne.jvyšší
autoritěa je nekonečněopakovanekonečnÓ
nlm pok.usemse k ní pŤiblížit:
teoreticky však i ono pŤipouští
množstvívariant' konkretizacía aktualizací.jejichŽ r1stiednínhrdinouje ale
poslánímdíla hledání
opět potomek Adanrťrv.
A jelikoŽ je v obou pŤípadech
tcrmínupraŽskélite.
smyslu jinak nevyjádŤitelného,
tedy - podle klíčor'ého
gesto,nemusíbyt zásadnírozdílvŽdy pa.
rárněvědnéškoly- jistésémantické
gestaje vědorrrí.
čidušc.
trny.MrižemeÍíci,ŽemíStemzavršenísénrantického
Slovy poutníkaabsolvovavšíhoLab),rint světa a reijsrdce je toto tvrzenímyŠa llaleno doslovně vzlrledemk tomu, žepoutníkdušialegorickypŤedstavuje
gesto by Komenskéhosoučasník
asi užil spíšcvyniísttltermínusénrantické
razu alcht,mie cluše.
otázkoutakŤíŽe zatínrcopro nroderníuměníje po|ysémie
JeštěupŤesnínle'
kajíc demokratickou (nejz,azšipolohy v tornto clhledu došel Umberto Eco vc
svodíle, v němžponechává pŤíiemcinaprostouinterpretační
svémotevŤeném

''
,"

Lze iíci. že v pozdějšíchteorerick1lchpracíchEco svuj púvodnínáhled do jistémíry relativizor'a|(Eco l 962)'
The Rosicrttt:itttt
kapitoIa Konlensk1fa rozenkruciánskév|ivy v Čechách
Ettlightancttt(|()12)..viz zejrnétra
(Yates2000: 188_201
).
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ajinak zvláštní,azejménanedovolujepoutníkovinajítve
oroteskní,vizionaŤské
podnikl, ba ani mu nedává
kvrili kterémusvédobrodružství
íuc.e ono ,,dobré..,
filozoÍjckéhonázoru o něm platítotéŽ'
šoetkunaděje.V kontextuKomenského
jeho
pojetírole ratio v didaktice:nikoliv čist1ipŤirozeco Jan Patočkazjistil o
vlastníhopňirozenéhojá..' umoŽřující pclznáni
nÝ rozum, nlbrž ,,píekročení
(Éatočka
]998: 337_5|).
vidění teprve po symbolicvlastníjá a nabudetŤetího
Náš poutníkpŤekročí
késmrti, pádu do propasti,následnémprobuzenív ,,kom rce srdce..a po pitjeje
ti bryli Kristov;ich. Jak zÍejmo,podle triadickéhoprincipu budována neien
kompozice spisu, n;ibrži vlstavba vyznamu.
Trojímu pohledu odpovídátrojí pohyb. Pochod městem-labyrintemv první
prostoru;
částimŮŽemepokládatza pohyb horizontální,jakobyv dvourozměrném
-,
_
královny
Moudrosti
jsou tu sice místavyv]/šená hrad kněžkyFortriny apa1ác
vertikální
teprve
patŤívšak stále k hmotnémusvětu. Duchovní dimenzi odpovídá
pohyb v ,,rájisrdce..;počínáse pádem poutníkado temnota vrcho|ízjevenímslápoutníkse pravidelně
vy boŽi' Pohyb v Labyrintuje na prvnípohled Stereotypní:
jej..a
poté
odvracía vzdaluje.
se
pňedmětupŤibližuje,
,,nah|édá
k pozorovanému
jen
že_
neuvědomíme,
dokud
si
Tentopostupmrižep sobit schematicky,ovšem
jde
kde
právě
pochod
labyrintem'
jak názevdílajiŽ téměŤ
o
čtyňista let napovídá
všech
chodeb
po
do
vstoupit
ňadě
pravidlo pro orientaci pŤikazuje
nejjednodušší
a kaŽdouprozkoumanouchodbu označitjakonepr chodnou.A pŤesnětoto poutníkdělá: pĚibližujese v naději, Že najdetouŽenédobro, nenacházi, ateďy se vzda(pokušení)
slibovanéhobydla, někdy na
luje. Jinak viděno, podléhápŤitažlivosti
časupadá v pokušenínabizeny stav pÍijmout,ale po zevrubnémpnizkumu volbu
zavrhne.Jeho pravidelná' nekompromisnía jednoznačnávyjádŤeníodporu jsou
pronášenav duchu evangelického:
,,Tvojei.ečbudižano ano' ne ne'..
Zavrženisvěta a pád do tmy či duchovnísmrt jsou podmínkouduchovního
znovuzrození,Ariadninou nití je v tomto labyrintu samozŤejměPísmo. Vertikální pohyb je fyzicky, symbolicky i duchovně cestou niku z labyrintu, počátečnípád čisestupdo pekelje podmínkounásledovnéhoVzestupu;triadicképojetípohybu odpovídázasvěceneckémuposláníalegorie.
I ristŤední
témalabyrintu funguje ve více sémantickch rovinách; ve fyzické
roviněje tu město,do kteréhopoutníkvchází:vypadájako labyrint,protožeulice jsou porušené,
A poa zatarasené.
domy do sebe sesuté,cesty pŤekŤížené
dobnějako se do sebe ve městě propadajía zakusujíulice, kŤíŽí
se a proměřují
v hybridy i pojmenováníspolečensk;/ch
institucí:,,duchovní..se zvrací v ,,dtichodní..,,,správa..a ,,Íízeni,.
v ,,dravášizení..atd., neboťhrouceníse t;/ká i jazyka. Z tétoperspektrvyse labyrintjevíjako civilizačnívariantachaosu,vfsle.

bov1ičtenáŤ
bezpochyby vědě|,že odpověď nemŮžebyt jiná nežli ,,Brjh...Anachronistickéčtenívšak riskuje, že těmto s|ov m porozumídokonce ve smyslu
hledání dobréhobydla nebo pohodlí' Komenského,,dobré..lze čísttakéjako
Íeckéagathon,studium dobra, specifickou disciplínuetiky a pilíŤPlatonovy ÍilozoÍre;a v tomto kontextu se znovu potvrzuje skutečnost,že Politheia je jednou z pŤedlohKomenskéhoutopie ,,nevidite1n]ich
kŤesťanri...
Da|šímpŤíkladempromítnutíurčit1/ch
Íilozofick1/ch
a náboženskch kategorií do konkrétníalegorickéÍiguryjsou postavy prtivodcri,které|ze',dešifrovat..
hned na několika rovinách' V rovině biblické jsou to démoni,špatníandělé
strážní,kteÍíbudou v druhépolovině, v Lusthausu,vystĚídániKristem a anděly
strážnymiboŽími.Jejich rady se rovnajínašeptávání
Antikrista: ,,starejse o sv j
prospěch'nemysli na krátkost života[...]nedělejsi hlavu kvrili druh1/m,,,
coŽ je
vskutku opakem kŤesťanské
ideje bratrství.,,Tlumočník..neustále
nabádá k chování opačnému,nežjaké vede k osvícení(,,s hněvem..se napŤíkladoboŤína
poutníka:,,Také.lise pak tobě v tom světě co líbiti bude?..),avšakv duchu Píspohrdnutísvětem,contemptusmundi, Filozo.
ma vede k pravémuprohlédnutí,
Íbvézas podle ,,tlumočníka..
',Boha pŤítelemají..,coŽ je pŤesnyopak bázně bo.
Ží,tolik doporučované
Koheletem-Šalomounem.
Však takéVšudybudotráveně
konstatuje:,,mysl
mu náboŽenstvím
zapáchá,,.
V kontextu Ít|ozofickém
zosobĎujeVšezvědVšudybud se svou bohapustou
zvědavostíBaconovu vana curiosita.r:,,co k pravésvětskémoudrosti pÍínáIeŽi,
v mysl vkládám,.. pravíVšezvěd.TakéMámení aktualizuje nejen dávnévědomí šálivostismyslri, a|e i Baconrjv filozofick1/termínidola, pŤesnědefinovan
V textujako ,,zastaral pŤivěcech zvyk, pravdy barvu šalbámsvěta dávající...
Komensk! častonaz vá priivodce pouze ,,mrij tlumočník..- a není špatné
vzít toto pojmenovánídoslova: ,'tlumočník..
fungujejako Ílltr mezi skutečností
a světem.Jeho tlumočeníspočíváv pokusu vsugerovat_ po dobrémi po zlém-'
co má poutníkvidětjako ''pravoumoudrost,vrch vtipu lidského'rozkošnoupráci... V tomto smyslu pŤedstavujescestnou gnozeologickou metodu. Roland
Barthes obnovil pro moderníterminologii Íeckédoxa ve smyslu názor, mínění,
pokoušející
seji nahradit.Čili by se dalo Ťíci,prri.
znak zastupujícískutečnost,
ideálnía částečně
baná]nívodci vnucujípoutníkovidoxa, virtuální- částečně
obraz světa,kter1ipoutníkobvykle sdílí,dokud se díváz dá|ky.Plodnéby mohlo b t i srovnáníKomenskéhoalegorickégnozeologie s obsahemdalšíhoŤeckého,do modernídoby navrácenéhopojmu, totižpojmu sitnulacrum.
Poutníkovu holému oku, poh|edu zb|ízka,se skutečnostnaopak jeví jako
či stupidníchvfjevri. Toto viděníje jen domněle
sled groteskních,strašliv1/ch
je všakhyperbolické, bizarni,
je sice konkrétní'obsahujereálná Í.akta,
,,prosté..;
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groteskní,vizionďské a jinak zvláštní,azejménanedovolujepoutníkovinajítve
kv li kterémusvédobrodruŽstvípodnikl, ba ani mu nedává
íuc.e ono ',dobré..,
filozoÍickéhonázoru o něm platítotéŽ'
šoetkunaděje.V kontextuKomenského
jeho
pojetírole ratio v didaktice:nikoliv čist;ipŤirozeco Jan Patočkazjistil o
vlastníhopňirozenéhojá..' umožřujícípclznáni
n,í rozum, nlbrž ,,pÍekročení
|998: 331-5|).
(Éatočka
vidění teprve po symbolicvlastníjá a nabudetŤetího
Náš poutníkpŤekročí
késmrti, pádu do propasti,následnémprobuzenív ,,kom rce srdce..a po pĚtjeje
ti bryli Kristov;ich. Jak zÍejmo,podle triadickéhoprincipu budována neien
kompozice spisu, n;ibrži v1istavbavyznamu.
Trojímu pohledu odpovídátrojí pohyb. Pochod městem-labyrintemv první
prostoru;
částimŮžemepokládatza pohyb horizontální,jakobyv dvourozměrném
-,
pa1ác
královny
Moudrosti
jsou tu sice místavyv]/šená hrad kněžkyFortriny a
vertikální
teprve
patŤívšak stále k hmotnémusvětu. Duchovní dimenzi odpovídá
pohyb v ,,rájisrdce..;počínáse pádem poutníkado temnota vrcholízjevenímslápoutníkse pravidelně
vy boŽi' Pohyb v Labyrintuje na prvnípohled Stereotypní:
jej..
poté
odvracía vzdaluje.
a
se
pŤedmětupŤibliŽuje,,,nah|édá
k pozorovanému
jen
ženeuvědomíme,
dokud
si
Tentopostupmúžeprisobitschematicky,ovšem
jde
kde
j|žtéměŤ
právě
pochod
labyrintem,
jak název dílra
o
čtyňista let napovíclá
všech
chodeb
po
do
vstoupit
Ťadě
pravidlo pro orientaci pŤikazuje
nejjednodušší
a každouprozkoumanouchodbu označitjakonepr chodnou'A pŤesnětoto poutníkdělá: pŤibližujese v naději, Že najdetouŽenédobro, nenacházi, ateďy se vzda(pokušení)
slibovanéhobydla, někdy na
luje. Jinak viděno, podléhápŤitažlivosti
časupadá v pokušenínabizen,jstav pÍijmout,ale po zevrubnémprrizkumu volbu
zavrhne.Jeho pravidelná,nekompromisnía jednoznačnávyjádŤeníodporu 1sou
pronášenav duchu evangelického:
,,Tvojei.ečbudižano ano' ne ne.,.
ZavrŽeni světa a pád do tmy či duchovnísmrt jsou podmínkouduchovního
znovuzrození,Ariadninou nití je v tomto labyrintu samozŤejměPísmo. Vertikální pohyb je fyzicky, symbolicky i duchovně cestou riniku z labyrintu, počátečnípád čisestupdo pekelje podmínkounásledovnéhovzestupu;triadicképojetípohybu odpovídázasvěceneckémuposláníalegorie'
I ristŤední
témalabyrintu funguje ve více sémantickch rovinách; ve fyzické
roviněje tu město,do kteréhopoutníkvcházi: vypadájako labyrint,protožeulice jsou porušené,
A poa zatarasené.
domy do sebe sesuté,cesty pňekŤížené
dobnějako se do sebe ve městě propadajía zakusujíulice, kŤíží
se a proměĎují
v hybridy i pojmenováníspolečensk;/ch
se zvrací v ,,dťrinstitucí:,,duchovní..
chodní..,,,správa..a ,,Íizeni,,v ,,dravášizení..atd., neboťhrouceníse t;/ká i jazyka. Z tétoperspektivyse labyrirrtjevíjako civilizačnívariantachaosu,vfsle.

bov1 čtenáŤ
bezpochyby věděl' že odpověď nemŮžebyt jiná nežli ,,Brjh,..Anachronistickéčtenívšak riskuje, že těmto slovtjm porozumídokonce ve smyslu
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kŤesťanri...
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kategorií do konkrétníalegorickéÍiguryjsou postavy prrivodcri,kterélze ',dešifrovat..
hned na několika rovinách. V rovině biblickéjsou to démoni,špatníandělé
stráŽní,kteŤíbudou v druhépo|ovině,v Lusthausu,vystŤídániKristem a anděly
sttážnymlbožími.
Jejich rady se rovnajínašeptávání
Antikrista: ,,starejse o svrij
prospěch,nemysli na krátkost Života [.'.] nedělejsi hlavu kvrili druh;im',,coŽ je
vskutku opakem kŤesťanské
ideje bratrství.,,Tlumočník..neustále
nabádák chování opačnému,nežjaké vede k osvícení(',s hněvem,.se napŤíkladoboŤína
poutníka:,,Také.lise pak tobě v tom světě co líbiti bude?,.),avšakv duchu Píspohrdnutísvětem,contemptusmundi. Filozo.
ma vede k pravémuprohlédnutí,
Íbvézas podle ,,t|umočníka,.
,,Boha pĚítelemají,.,cožje pŤesn opak bázně bo.
Ží,tolik doporučované
Koheletem-Šalomounem.
Však takéVšudybudotráveně
konstatuje:,,myslmu náboŽenstvímzapáchá,..
V kontextu filozofickémzosobřuje Všezvěd Všudybud se Svou bohapustou
zvědavostíBaconovu vana curiositas: ,,co k pravésvětskémoudrosti pÍiná|eŽi,
v mysl vkládám,.. pravíVšezvěd.TakéMámení aktua|izujenejen dávnévědo.
mí šálivostismysl , ale i Baconrjv filozoficky termin idola, pŤesnědefinovan1i
v textujako ,,zastara|ypŤivěcech zvyk, pravdy barvu šalbámsvěta dávající...
Komensky častonazyvá prťrvodcepouze ,,mrij tlumočník..- a není špatné
jako Íiltrmezi skutečností
vzít toto pojmenovánídoslova: ',tlumočník..
Í.unguje
a světem.Jeho tlumočeníspočíváv pokusu Vsugefovat_ po dobrémi po z|ém_'
co má poutníkvidětjako ,,pravoumoudrost,vrch vtipu lidského'rozkošnoupráci... V tomto smyslu pŤedstavujescestnou gnozeologickou metodu. Roland
Barthes obnovi| pro moderníterminologii Íeckédoxa ve smyslu názor, míněni,
pokoušející
seji nahradit.Čiti uy se dalo Ťíci,pr znak zastupujícískutečnost,
ideálnía částečně
baná]nívodci vnucujípoutníkovidoxa, virtuá|ní částečně
obraz světa' ktery poutníkobvyk|e sdílí,dokud se dívá zdálky. Plodnéby mohlo byt i srovnáníKomenskéhoalegorickégnozeologie s obsahemdalšíhoŤeckého,do modernídoby navrácenéhopojmu, totiŽ pojmu simuLacrum.
Poutníkovu holému oku, pohledu zb|ízka,se skutečnostnaopak jeví jako
sled groteskních'strašliv1ichči stupidníchvfjev . Toto viděníje jen domněle
je všakhyperbolické
je sice konkrétní,
obsahujereálná Í.akta,
, bizarní,
,,prosté..;
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do širšího
Íl.
dek porušcní'zkaŽenostia ripac|ku(corruptio):i tyto terrnínypatŤí
v protikladuk bib.
kontextu,zkaŽené,,nrěsto..stojí
lozollckéhoa náboŽerrského
lickémuNovémuJeruzalérnu.
labyrint do slovníkuDesŘekněme tu ještě,Že ve Í-unkcitltetaÍbrysvětapatŤí
i
cartesovai Galileova,jako architektonickyzhmotněnysymbol byl v renesane
v poclobězahradníchi zděn]fchbludišť.Komensk všakšeldál a konrozšíŤcn
kretizoval labyrinticky prinoip v IiterárníŽánr: vedle náz'v.Ůtheatrun1clnlphi.
prací,bu.
c|ruhyslovesn1/ch
vjeho dobčzcela určité
theatruntčljanua,1eŽznačí
20. stoletíse nristV literatuŤe
duje velko|epěa originálněještěprávě Lctbl,rittt.
rem labyrintickéholiterárníhoťrtvaruStaneBorges a skrytěji jej bude pěstovat
A|c
KaÍka,zejrnénasvyn.lkin enr' poučeněpak Umber.toEco ve JménLlrťtže'
i barokníliteratuieje sice vclmi
renesanční
pŤeclKorrrensk rn, ve stŤedověké'
a vyznamotvorn princip cesty či putování,není však
kornpoziční
rozšíŤeny
znám labyrint literární,takŽe otázka,nakolik se Kontensk inspiroval ně.1akylrr
literárnímvzorem' zrjstávápro nás otevŤená.
Cesta ,,rájemsrdce..probíháve znameníproměněn]ichpoznávacícha oili:cně vnímacíchschopnostípoutníkaa procházíQako po spirále) tlnrŽ oki.ulrcrn
jako prvníputování.Poutníkovaproměnase napliiujestupřovitě,od prohlécintrdtl
prahu vedoucíh<,
dŤívenepozorovaného
tí v temnékomťrrcepŤespŤekročení
společnostineviditelnlch kŤesťan. Proměrrěn subjekt objevuje novy sr,ét,
namístozápaohu vŮně a lahodnézvuky místolomozu'
i srnysly zaznamenáva1í
do svčtasc
nelzese všakdomnívat,Žejeto Světjin)'.Smysl zasvěcenía rrávt.atu
jlnak se orientovat,
projevujeschopností
1inakpoznávata jinak jeclnat.Jeclnot
v labyrintu:v kapitoleII.
situacímpoznanyrnpňcdtínr
odpovíclají
livá zasttrvení
v kapitoleIII. sc
poutník,,vyšelz dornu..,v kapitoleXXXVII. ,,donrutr.eÍl|,.;
Ve IV..ie opathostě
dostal...
za
ve
XXXVIII.
Mámení..,
,,Krista
.,piitovaryšilo
Kristovo.'.
icn ',uzdou..a ,,bryllemi..ve XXXIX' je mu nabízeno,,náboŽenství
Te.
v V. kapitole,'sez vysoka na světdívá..,v L. je ,jako pronrěněn...
A zatíntc<l
novy kontrast
jeclnotlivé
kapitoly i motivy a vytváŤejí
rnatickysi tu odpovítlají
ano/neprvníhodílu.
:rrrclvystupeĚpoznánívzhledemk dvouroznrěrnému
Světsk]imnlanŽelstvímtak odpovíclárnystickáči alohymická svatbadušc
JohannaValentinaAnclreac
s Kristem (Clqnticka svcÚbctKristiana Rosenkreutz,e
jsou svatí'zouf.aiÓ
stavuučen1ich
protipÓle'ngroteskního
ptljecnáviio tomtéž),
životuneviditelrrch
na ,,ryiiku..st,ojív kontrastuke svobor]nénru
.'kvaltování..
_ tarn' kde labyrint odhaloval náboŽníky,očekávápoutníkaslirva boŽí
i<iesťanťr
ltd., atci.Proti ptivodnímudvousměrnémupostuputaln a zpirtkynová cesta ote.
r,tr/trozměr tŤetí.obrazec' kter takto vzniká' je velmi pŤesny.,,Labyrint'.
a teprvejejich konÍiontact
v p dorysu i v jednotlivosteoh
;i ,,r.áj''si odpovíclají

nablváputování-včetněprvotníhob|oudění-celéhosmyslu',,Alebylťjsem
s t e b o u v š u d y , . . p r o z , r a z u j e K r i s t u s pprohlédnutím
outníkovi,té
u ž p o u tÍiaška
n í k o vai ' bokter!vyděše.
semstrašlivá
prclr|zc světa'Nov m
l,|u."o""""aÉ:nj
nedojevit jako omyl, jako nepŤípustnÓ
prvnl pouti pÍestávají
lestnázkušenost
školou.
nezbytnou
pohledu
v
novém
sl,ětaje
amolvalentního
^atíení:
zkušenost
rozdí|mezi clobrl,nttt z!ym.která skandova|avstupy a v1iš..n"'"*
""nlédnout
ch chodeb, byla podmínkoupoznání,jíž bylo i nahlédnutí
i.,"í)'i"o""tliv
J.uťJ -.j
' ,. -.',-1,
ritěk a pád do
vŠecnvec pohrdnutístatkya dokoncezouÍ-alství,
dvojznačnostl
vyššípoznání clává tétoškole,tétozkušenosti,
propasti.Teprve nove, Íájově
clo ráje teď odhaluje nroŽnévlchodisko
labyrintu
z
smvsl. Poutníkovaoesta
četbasama je labyrintick m putová.
ovšem
A
'.1,""2áJ.,"n"jednotlivéchodby.
triadické.
kontrastria zjišťování
odpovírlajícíolr
[".e ,yai,i u'vyhledávání
a mys.
na
stranějedné
ve
světě
"'*,í'tut'u typu manŽelství
optimální
nerovná
r,o
reflexe.ie
a
jejichŽ
konll.ontace
c1ruhé,
straně
na
ii"ra,uutuu v královstvísrc|ce
i tluchovnípraxt.
rnyšlenkové
zároveĎnávodemk životní,
a tématapropo1ujíLab y-rintsvětaa rdj
motivy
všectrny
Vzhledem k tomu, Že
bjt literárníputomťrže
srulce sobrovskou biblickou i Íjlozofickouliteraturou.
TriadickéčleněnípŤi.
vánílabyrintemlibovolrrěrozsáhléa sotva kdy končící.
poutníkvrací do
tom nečiníalegoricky svět statiok rrr:tak 1ako se proměněn
pro něj hlubšímupoznánía kvalitnějšípráci, nrtiŽese i čtenáŤ
světaotevŤeného
kroku odkr1ivat.ieho
k Inbyrintu světa a rdji srdce stále vracet a na kaŽ<lém
pňesnější
a hlubšív!znamy'
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JohannaValentinaAndrcae
svatba Kristiana Rosenkreutz.e
s Kristem (Clt1,1n1r1r;,
protipÓlemgroteskního
stavuučenychjsou svatí,zoulirlé
po'iecnáváo tomtéž),
životuneviditelnych
na ',ryřku..stojív kontrastuke svobotlnénru
.,kr'altování..
_
očekávápoutníkasláva boŽí
l<iesťant]tam, kde |abyrintodhalovalnábožníky,
ltd., ir{cl.Prclti p',ivodnímudvousněrnémupostuputam a z,pátkynová oesta()te'
r'tr/trozměr tŤetí.obrazec, kter takto vzniká' je velmi pňesny.',Lab1'rint.'
a teprvejejich koníl.ontací
v pťrclorysu
i v je<lnotlivostech
ii ,,r.áj'.si odpclvíclají
1)

I

- včetněprvotníhob|oudění_ celéhosmyslu.,,Ale bylťjsem
nabyváputování
Kristus poutníkovi,témužpoutníkovi,ktery vyděše;;;Ú"" usuay,..proz,razuje
ze světa. Novlm prohlédnutímse strašlivátiaška a bo.j . i"^"aÉ:ně prch|
nedopouti piestávajíjevit jako omyl' jako nepŤípustné
i",'u 'o"."""st první
školou'
pohledu
nezbytnou
v
novénr
světaje
zkušenostambivalentního
'*li"nno'.
"",i"".
nahlédnoutrozdi|ntez'idobrynta zlynt,která skandovalavstupy a vyjíŽ
i nahlédnutí
;;J ' iednotliv ch chodeb, byla podmínkoupoznání, bylo
a pád do
ritěk
zouÍ.alství,
a
dokonce
áuJonujno'.i všechvěcí,pohrdnutístatky
zkušenostt,
této
škole,
této
poznání
dává
p'oiu'ti. Teprve nové,Íáclověvyšší
ted odhalujemoŽnév]íchodisko
,'y,l' routníkovacesta z labyrintu do ráje
je labyrintickym putovázkaŽdéjehojednotlivéchodby. A ovšemčetbasarla
triadickéa zjišťování
kontrast
ni., t."ie vybízík vyhledáváníodpovídajících
jedné
a mysna
straně
ve
světě
nerovná optimáIní
ho vztahutypu rnanŽelství
reÍ]exeje
a
konÍiontace
tická svatbav královstvísrc|cena straněclrulré,jejichŽ
i duchovnípraxl.
zfuove návodemk Životní,myšlenkové
Vzhledem k tomu, Že všechnymotivy a tématapropojujíLabyrint sv,ětaa rá.j
byt literárníputosrelces obrovskoubiblickou i frlozoÍlckouliteraturou.mťrže
členěnípŤiTriadické
končící.
k<ly
sotva
vání labyrintem |ibovolně rozsáhléa
vrací do
poutník
jako
proměněn!
se
nr:
tak
tom nečiníalegorick svět statiok
i čtenáŤ
se
práci,
rntiŽe
kvalitnější
a
poznání
pro něj hlubšímu
světaotevŤeného
odkryvat.ieho
kroku
na
každénr
a
vracet
k Inbyrintu světa a rdji srdce stále
píesnější
a hlubšív znamy.
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Apoka|yptickákonfesioná|nost
a tradiční
zlomyv tradici
Ceská |iterárně.náboženská
kultura
roku 1632 a roku 1994
HOLT MEYER

Věžímť,
ževlrÍdavěcí tvych k tobě se zase navrátí, Ó lide česbj.
L A. Komensky
...etdixit mihi factum est ego sum ALpha et Omega initium et
finis ego sitienti dabo de fonte aquae vivae gratis
qui vicerit possidebit haec et ero iLli Deus et iLIeerit
mihi filius...
Apocalypsis 21,6-l
jde o určitouliterárně-náboŽenskouÍiguru,kterou nazyvánr
V mémpŤíspěvku
apokalyptickoukonÍ.esionálností.'
Tuto figuru bych chtěl historicky a Systematicky rozvíjetve tŤechkrocích' H|avnítezínr ch poznámekje, Že českákonfesionálnost,tedy pŤístupčeskékultury k problémunáboŽenskéhovyznáni, má
apokalyptick! ráz.
V prvním kroku argumentacepod nadpisenr ,,Apokalyptická konfesionálnost..vysvětluji toto pojetía poukazuji na českouspecifiku a česképodmínky'
kterérizce souvisís vyznamem rokri l632 a 1994.
V druhémkroku pod nadpisem,,Tradicemimo tradici..mi jde o paradoxá|ní
statustradice v kontextunáboženského
katoličtí
vyznánía o to' jak určitíčeští
spisovateléztělesřují tento paradoXálnístatus.
'

rá2
,,KonÍbsionálností..,
v programukongresu,rozumímurčit:Í
která byIa chybně uvedenajako ,'konfesiálnost..
KesťanskéhonáboženskéhovyZnánÍ, resp., situaci kÍesťanského
náboŽenského vyznání v určitéspo|ečnosti
V určitémobdobí.Pokud pŤedpokládám,Že konfesionálnostmájako diíve mimoiádně siln;/vIiv na společnost
ajejí znakovéjednání(dnes možnádokonce sllněii neždŤíve.
a sice na zák|adě faktu,Že si sekularizovanáspolečnostneur'ědomuje _ pŤesněji:nerada uvědomuje _ konfesionální prameny vlastních názorťra jednání)' poVaŽujitento prob|érna tuto kategorii za literárněvědněa kulturoVědněreIevantní'
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Apoka|yptickákonfesionálnost
a tradiční
zlomyv tradici
Česká|iterárně.náboženská
kultura
roku 1632 a roku 1994
HOLT MEYER

VěŤímť,
že vláda vect tvvch k tobě se zase navrátí, Ó lide česl<y.
J. A. Komensky
...etdixit mihi factum est ego sum Alpha et Omega initium et
finis ego sitienti dabo de fonte aquae vivae gratis
qui vicerit possidebit haec et erc illi Deus et ille erit
mihi filius...
Apocalypsis21,6-7
V mémpňíspěvkujde o určitouliterárně-náboŽenskouÍiguru,kterou nazyvánr
apokalyptickoukonfesionálností.'Tuto Íigurubych chtěl historicky a systematicky rozvíjetve tŤechkrocích.Hlavní tezínl1/chpoznámekje, žečeskákonfe.
sionálnost,tedy pŤístupčeskékultury k problémunáboženskéhovyznáni, má
apokalyptick ráz.
V prvním kroku argumentacepod nadpisen.r,,Apoka|yptická konfesionálnost..Vysvětluji toto pojetía poukazuji na českouspecifiku a česképodmínki''
kterérizce souvisís v znamem rokťrl632 a 1994.
V druhémkroku pod nadpisem ,,Tradicemimo tradici.,mi jde o paradoxá|ní
statustradioev kontextu náboženského
vyznání a o to, jak určitíčeští
katoličtí
spisovate|é
paradoxální
ztělesĚujítento
status.
'

,,KonÍ.esionálností..'
programukongresu,rozumímuIčit]í
ráz
která byIa chybně uvedenajako ',konÍ-esiá|nost..v
kŤesťanského
náboŽenskéhovyznání, resp.' situaci kŤesťanského
náboženskéhovyzláni v určitéspolečnosti
v určitémobdobí' Pokud pŤedpok|ádám,
žekonfesionáInostmájako drívemimoiádně siIn! vIiv na společnost
ajejí znakovéjednání(dnes možnádokonce silněji neždiíve.a sjce na zákIaděfaktu,žesi sekularjzovanáspolečnostneur,ědorrruje
_ pŤesněji:nerada uvědomuje- konfesionálníprameny vlastníchnázorri ajednání),po.
VaŽujitento problÓrn a tuto kategorii za literrněvědně a krrlturovědněrelevantní.
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Ve tŤetímkroku pod nadpisem ,podmiřovat a podminovat.. charakterizuji
v obrysech rétorick1iprob|émkatolickéhokonfesionálníhodiskursu 20. století.
Ana|yzuji krátce vztahy mezi pojetímipÍiznáníavyznánípodélvšeobecné
hranice mezi vnitŤkema zevnějškem. Tezi tétočástipoznámek 1e,Že subjektivnípoziae,která podmiriuje kato|ick! konÍ.esionální
diskurs 20' století,,souběžněpodminuje možnosÍformulovat kÍesťanské
vyznání v bec. KonÍ.esionálnímíněníjako
subjektivníconfessio ve smyslu vnitŤníhopÍiznánise stává rétorickoum'inou pod
česk1/m
kŤesťansk
m vyznánímmoderníhoobdobí,pŤedevším
pod katolickym.
Apokalyptická

konfesioná|nost

V čemspočívá,,apokalypticky,,
ráz určitého
textuči znaku.]Na tuto otázku existuje několik stejně správn;/chodpovědí.K tétootáZce se totižmohou pŤiÍazovat r znédruhy čili kategorie odpovědí.Uvádím dva pŤíklady,kterépovaŽuji
v tomto pŤíspěvkuza nejd ležitější:
l. Používánípojetíkonce časunebo totoŽnostiabso|utníhokonce s absolutním začátkemněčehoriplně novéhoajiného.
2' PouŽíváníkonkrétnítematiky čili určitychpostav nebo motivri ze Z1eveni
jezdci apoka|ypsy,apokalyptickážesv. Jana (sedmkrát zapečeÍéná
kniha, čtyŤi
na' boj archandělas drakem,Antikrist, poslednísoud atd.).
DrjleŽitosta v,!znamapokalypsy pro météma- nehleděke vztahu mezi apokalyptikou a všeobecn1/m
tématemdruhéhokongresu světovéliterárněvědné
bohemistiky (Českáliteraturana konci tisíciletí)- spočíváve spojeníchtěchto
dvou druh textovéčili znakovéapokalyptiky v historickékonstelaci,která svazu.;eapoka|ypsus konÍ.esí.
Všeobecn1ivztah mezi apokalyptikou a vznikem západnich nábožensk1/ch
konfesí 16' a 1.7' stoletíje obrovskétéma,o kterémpsát v krátkémpŤíspěvku
nemohu ani začít.
Uvádím ještějednou dva známéa pro tento pŤíspěvekrelevantníhistorické
piíklady:a) První pňíkladje diskursivní:Jan Hus považujecírkevníinterdikt za
Pojetí',konÍbsioná|ního
diskursu..jesIoŽitější'
a|e takékonkrétnější
neŽ pojetí,,konfesionálnosti...
,,Konfesioná|ní diskurs.. pŤedpok|ádátotiž veŤejnosta určitéinstitucionálnípodmínky,kterétuto veŤejnostumoŽřují
a zabezpečují,a tímto zp sobem ji i zmocĎují. status právě takovlch zabezpečenía zmocnění náboženského
vyznáníje v'20. stoletídtlsti ambivalentní.a dokonce zak|adateIpoststruktura|istické
ana|;ízydiskursu Foucault - i kdyŽ ana|Ýzadiskursu,jak zd razĎujeRieger ( l 999: l 68)' je ,,transcendentální
historická věda..- ne.
ní prost antinábožensk;/chnázorri ideoIogicky rnarxistického privodu. Z tohoto hlediska, a nejen z tohoto, je
nurno dekonstruovatFoucau|ta.D|]|eŽityv tétosouvis|ostije spor mezi Denidou a Foucau|temo interprelaci
Descartesa ve Foucaultov;/ch Dějín clt šílensní (srov. bibliografii sporu in Rieger |999: |72).
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vynálezAntikristtiv a Luther naz,lvá papeŽepŤímoAntikristem; na druhéstraně
psát
katoličtíodpúrciprotestantismu'napň.jezuitéjako Canisius,r nepŤestávají
hnutíza zjeveni Antikrista.
o tom, žepovažujíprotestantské
všudev katolickéstŤední
Evropě vznib) Druh1/pňíkladje ikonograÍick1/;
kají mariánskésloupy podle vzoru mnichovskéhosloupu Z roku l638' napŤ.
pražsk sloup z roku 1650. Jeho apokalyptick;íosud je všem posluchačrim
znám. Jeho privod je ale takéapokalypticky: postavaPanny Marie na marián.
sklch sloupech - normálnébuď immaculata, nebo ,,vitězná.,(německy ,,Maria
vom Siege..)- je totižvizua|izacíapokalyptickéŽeny z l 2. kapitoly Zjevenísv'
Jana.o
za aktua|lzaciapokalyptiky.
Lze tedy považovatkonf.esionalizacikŤesťanstvi
Tato aktualizace tvoŤív kaŽdémpŤípaděpozadi s|ov Komenskéhov Kšaftu umírajícímatkyjednoty bratrskéo Antikristovi, ktery jednal ,,chytrostmisvymi na
sněmu bazi|ejském...
Kšaft umírajícímatlq z roku l650 je jedním Ze tŤítext , kteréjsou stŤedem
méhozájmu. Dá|e to je KomenskéhoRdj církvese rozzelenávající(Paradisus
ecclesiae renascentis)z roku |632 a sborníkMartina Putny My posLedníkŤesťanézroku 1994.Tim se vysvětlujídata v titulu reÍ.erátu'
Jak názvy text signalizují,máme co činitu Komenskéhos ligurami začátku a konce, alpha et omega, initium et finis, Rdj a Kšaft,ale u Putny jenom s figurou konce: My poslední kŤesťané.
Jelikož apokalyptika popisuje ultimativní
konecjako ultimativnízačátek,textyjsou v apokalyptickémsmyslu pÍíbuzné.
KomenskéhoRdj církve se rozzelenávající
1e vodem k didaktickémuprogramu' kter1/měl byt aplikován po návratubratrsklch emigrant ' kter;i se zdál
blt možn1/mv době vzniku textu. By| totiž,'koncipovánpod dojmem vitězného postupu protestantskÝchvojsk do Čechod podzimu l63l do jara 1632 L...)
Avšakpo vítězstvíkatolickéStranyv druhépolovině roku 1632 zanik|y tyto naděje a s nimi zmize|a i možnostuplatnit pedagogickézáméryKomenskéhove
v|asti.Z plánovanéhovelikéhopedagogickéhodíla zrista|ojenrukopisnétorso..
(Komensk;i 1973 28).
Srov' napň.mariologick! traktát Petra Canisia (on uvedl r' |.556jezuity ke sv' K|imentu y Praze\: De Maria
yirline iilc\|l\pilrabitcet Dei Gene|ricť//. y (Ingolstadt1517).UŽ motto tétoknihy ze l3' kapitoly Zjevení
(,,etaperuit IBESTIAI os suum in blasphemiasad DEUM blasphemarenomen eius, et TABERNACULUM
protestanty.
eius, et eos qui in caelo habitant..;Zj l 3,6) pÍímoztotoŽĎujeAntikriSta s (antimariánsk)ími)
l2,l: ,'A ukáza|o se veliké znamenína nebi: Žena oděná s|uncem,s měsícempod nohama a s korunou dvav bo|estech.neboťpÍišlajejí hodina...;| 2,3:
nácti hvězd kolem hlavy'..; |2.2: ..Ta Lenaby|a těhotnáa kčiče|a
,,Tu se ukázalo na nebi jiné znamení:Velikf ohniv! drak s deseti rohy a sedmi h|avami [.'']..(cit.podle ekumenickéhopŤekladu)'
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Ve tŤetímkroku pod nadpisem ,,Podmiřovat a podminovat.. charakterizuji
v obrysech rétorick!problémkatolickéhokonfesionálníhodiskursu 20. století.
Analyzuji krátce vztahy mezi pojetímipŤiznáníavyznánípodélvšeobecné
hranice mezi vnitŤkema zevnějškem
. Tezi tétočástipoznámekje, žesubjektivnípozice, která podmiřuje kato|ic|<ykonÍ'esionální
diskurs 20. století,2souběžné
podminuje moŽnost formulovat kŤesťanské
vyznání v bec. Konfesionální míněníjako
subjektivníconfessiove smyslu vnitŤního
pŤiznáníse stává rétorickouminou pod
česklm kňesťansk;ím
vyznáním moderníhoobdobí,pŤedevším
pod katolick;/m.
Apoka|yptická konfesionálnost
V čemspočívá,,apoka|ypticky,,
ráz určitého
textu čiznaku? Na tuto otázku existuje něko|ik stejně správnlch odpovědí'K tétootázce se totižmohou pňiŤazovat r zné druhy čili kategorieodpovědí.Uvádím dva pŤíklady,kterépovažuji
v tomto pŤíspěvkuza nejdrileŽitější:
1. PouŽívánípojetíkonce časunebo totoŽnostiabsolutníhokonce s absolur
ním začátkemněčehoriplně novéhoajiného.
2.PouŽíváni konkrétnítematiky čili určit;ích
postav nebo motivli zeZjeveni
jezdci apokalypsy,apokalyptická žesv. Jana (sedmkrátzapečetěnákniha, čtyŤi
na, boj archandělas drakem,Antikrist' poslednísoud atd.).
D ležitosta v,lznam apokalypsy pro météma- nehleděke vztahu mezi apokalyptikou a všeobecn m tématemdruhéhokongresu světovéliterárněvědné
bohemistiky (Českáliteraturana konci tisíciletí)- spočíváve spojeníchtěchto
dvou druhri textovéčili znakovéapokalyptiky v historickékonstelaci,která sva.
zuje apokalypsu s konÍ.esí.
Všeobecn1/vztah mezl apokalyptikou a vznikem západnich náboŽensk;ích
konfesí |6, a |7. stoletíje obrovskétéma,o kterémpsát v krátkémpŤíspěvku
nemohu ani začit.
Uvádím ještějednou dva známéa pro tento pňíspěvekrelevantníhistorické
pŤíklady:a) První pŤíkladje diskursivní:Jan Hus považujecírkevníinterdikt za
Pojetí,,kont.esionálního
diskursu..jesložitější,
a|e takékonkétnějšíneŽ pojetí,'konfesioná|nosti..'
,,Konfesio.
nální diskurs.. pŤedpokládá totiž veŤejnosta urči(éinstitucioná|ní podmínky. které tuto veŤejnostumožĎují
azabezpečují,a rímtozprisobemji i zmocĎují.status právě takov1íchzabezpečení
a zmocněnínáboŽenského
vyznáni je v.20. stoletídosti ambivalentní.a dokonce zakladateIpoststruktura|istické
ana|;ízydiskursu Fouc a u l t _ i k d y ž a n a | f z a d i s k u r s u , j a k z d r a z Ď u j e R i e g e r ( l 9 9 9 :l 6 8 ) ' j e , , ( r a n s c e n d e n t á l n í h i s t o r i c k á v ě d a . . - n e .
ní prost antináboŽensk/ch názorri ideo|ogicky marxistického privodu. Z tohoto hlediska, a nejen z tohoto' je
nutno dekonstruovatFoucau|ta.D |ežityv tétosouvislostije spor mezi Deridou a Foucau|temo interprelaci
Descartesa ve Foucaultov;/ch Dějin clt šÍlensní(srov. bib|iografii sporu in Rieger |999: |72).
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vynálezAntikristrjv a Luther nazyvá papeŽepŤímoAntikristem; na druhéstraně
í psát
odprirci protestantismu'napŤ.jezuitéjako Canisius,3nepňestávaj
kato]ičtí
hnutíza zjeveniAntikrista.
o tom, žepovažujíprotestantské
Evropě vznib) Druh1/pííkladje ikonogratick!: všudev katolickéstŤední
kají mariánskésloupy pod|e vzoru mnichovskéhoSloupu z roku 1638' napň.
praŽsky sloup z roku l650. Jeho apoka|yptick osud je všem posluchačrim
znám. Jeho púvodje ale takéapokalyptick!: postava Panny Marie na mariánsklch sloupech - normálněbuď immaculclta,nebo ,,vítězná,,(německy,,Maria
vom Siege..)_je totiŽ vizualtizaciapoka|yptickéŽenyz 12' kapitoly Zjevenísv.
Jana.'
za aktua|izaciapokalyptiky.
Lze tedy povaŽovatkonfesionalizacikŤesťanství
Tato aktualizacetvoÍív každémpÍípaděpozadís|ov Komenskéhov Kšafiu umí
rajícímatkyjednoty bratrskéo Antikristovi, kter1ijednal ,,chytrostmisv mi na
sněmubazilejském...
Kšafi umírajícímatlq z roku l650 je jedním ze tŤítext , kteréjsou stŤedem
(Paradisus
méhozájmu. Dále to je KomenskéhoRdj církve se rozzelendvající
ecclesiae renascentis) z roku 1632 a sborník Martina Putny My posLedníkŤesťanézroku,1994.Tim se vysvět|ujídata v titulu reÍ.erátu.
Iak názvy text signa|izují,máme co činitu Komenskéhos figurami začátku a konce, alpha et omega,initium et flnis, R j a Kšaft,ale u Putny jenom s flgurou konce: My poslední kžesťané.
JelikoŽ apokalyptika popisuje ultimativní
konec jako ultimativnízačátek,texty jSou v apokalyptickémsmyslu pňíbuzné.
je vodem k didaktickémuproKomenskéhoRáj církve se rozzeLendvající
gramu' kter! mě| b1/taplikován po návratubratrsklch emigrant , kter1/se zdá|
blt možn1ym
v době vzniku textu.Byl totiŽ ,'koncipovánpod dojmem vitézné.
ho postupuprotestantsklchvojsk do Čechod podzimu l63 t do jara |632 Í...]
Avšakpo vítězstvíkatolickéstrany V druhépolovině roku l632 zanikly tyto naděje a s nimi zmizela i možnostuplatnit pedagogickézáměry Komenskéhove
vlasti.Z plánovanéhove|ikéhopedagogickéhodíla zrjstalojen rukopisnétorso..
(Komenskli 1913:28).
Srov. napŤ.mariologick! traktát Petra Canisia (on uvedl r' | 556 jezuity ke sv. KIimentu y Praze)..De Mlriu
vir1ine inc7nPurabitc et Dei Ganetrice 11.t4 (|ngotstadt |517). Už motto tétoknihy ze l 3. kapito|y Zjevení
(,,etaperuit IBESTIAI os suum in blasphemiasad DEUM blasphemarenomen eius, et TABERNACULUM
protestanty.
eius, et eos qui in caelo habitant..lZj l 3'6) pŤímoztotoŽíujeAntikrista s (antimariánsk]/mi)
l2,l: ,,A ukáza|o se veliké znamenína nebi: Žena tlděná s|uncem,s měsícempod nohama a s korunou dva.
v bo|estech.neboťpňišlajejí hodina...;| 2'3:
nácti hvězd kolem hlavy...;|2,2: ,.Ta Ženaby|a těhotnáa kčiče|a
,Ju se ukázalo na nebi jiné znamení:Velik1Íohniv! drak s deseti rohy a sedmi h|avami [.'']..(cit.podle eku.
menickéhooŤekladu).
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Z tohoto prohlášenízáměrri Komenskéhocituji slovo o užitkuprojektované
didaktiky:Komensky se ptá: ,,Komu se tutoposloužípomocmi těmi?..Má osm
odpovědí:,,1. PŤedněrodič m L...]; 2. Preceptorm [...]; 3. Dítkám samyrn
[ . . . ] ;a . Š k o l á mt . . . ] ; 5 .o b c í n rt . . . ] ;6 . C í r k v i[ . . . ] ; 7 'N á r o d uc e | é m tu. . . ] ;8 .
je pátá odpověď:
Nebi [...]...Nejzajímavější

jako jedno tělo, ačz mnohlch oudri,avšakpo všechkloubíchpŤisluhování spojenék zrústua vzdě|ánisvémuv |ásce(Ef 4' 16). Aby jednou aspoĎ
Kesťanskécírkvi a pňitom anjelrim čas pňiše|zpívati:Aj jak dobréjest
(Ž' |33)l
když bratÍív jednomyslnostipÍeb;/vají
a utěšené,
moravsk
vlasti
milá, Zapomenouti
Na
tebe,
národe
česky
a
602]
19
,
[s.
$
takénemohupňi svémjiŽ dokonaléms tebou loučení'Nybrž k tobě se nejpŤednějiobracejíc,tebe pokládri svfch, kteréžmi byl svěŤilPán, nápadníněkterychbohat1ichměšťačiním:pŤíkladem
kem a dědicem nejpŤednějším
umírajíce,
dědicemvěcísv ch
nri Íímskychi králrijejich pomezn ch: kteŤíž
kšaftysv1iminaÍizovali.
vládu okršlkuzemskéhoujímající,
obec Ťímskou,
vichŤichněvu. hňíchynašímina hlavy
Věňímťi já Bohu, že po pŤejítí
náše uvedeného,vldda věcí tvych k tobě se zase navrdtí, lide česk!.
A pro tu naději tebe dědicem činímvšehotoho, co jsem koli po pŤedcích
svlch byla zdědi|a a pŤes těžkéa nesnadnéčasy pŤechova|a:n,lbrŽ
i v čemkolidobrém,skrze práci synri mych a poŽehnáníBoží,rozhojnění
jsem pŤijala,to všeckotobě zcela odkazuji a oddávám'
ZejménanapŤedmilost k pravdě božíčisté,kterouŽnám pŤedjinyrni
národy prvé službouM. Husa našehoukazovati začalPán a kterouŽ on
s pomocníkemsv;Ími jin1/mimnoh mi věrn mi Čechykrví svou zpečetil: a od níŽAntikrist na onenčaschytrostmisvymi na sněmubazilejském,
teď pak mocí válečnouukrutnoutebe byl odvedl,já pak s syny sv;ími,ktehleděla.Tvéťtojest dědictví'
Ťíza světlemjítichtěli,posavádse pÍídrŽeti
toběpŤedjin1/minárodydané,o vlastimilá! UjmiŽ se zaseprávasvéhojako svého,když tobě milosrdenstvíprokážea pravdě svéprrichod navráti
Pán, Slitovníktvťlj.
(Komenskli 1978 602)

obcím, d|e Ciceronova svědectví;Quod munus reipublicaeafferremajus
melius[q]uepossumus,quam si docemusatqueerudimusjuventutem?(2.
jako jestliŽe
De Divin.). Jak! pr;/většía lepšídar obci pŤinésti
mťrŽerne,
m|ádeŽvedemea cvičíme?Nebo správaobcía spo|ečnosti
lidskéna lidí
rozumnych dostatku zá|eží.Protoži Melanchthon ad Cramerium napsal,
Že uměti m|ádežvéstivícejest neŽ Troje dob1/vati.
Česk1ipŤekladtétofbrmulaceCiceronovy sloužíjako motto Komen skéhoVelké
didclktilq,
' Zd raz uji v těchto slovech Melanchthonovosrovnánícílrididaktiky
s dobytímTroje v souvis|ostis pomocíobcím,Ízn,civitatibus.Tento model má
právě tento kvazistátní,kvazipolitick ' kvazivojensk! a kvazináboženskyráz,
kter1ise mj zdá specifickynr prvkem českékonfesionálnosti'5
Kšaft umírajícímatky jednotyl $y67,.'1l'.dodává k tétokonfiguraci apokalyptick Í.aktor.
JestližeKomensky začalpsát Rcij církvev naději na aplikaci po návtatu, Kšaft umírajícíntatk1,,ktery vznikl po vestfá|skémmíru,vyjadŤujezmijak Komensky
zenívšechnadějína návrat.Kšaftje text ,,dokonaléholoučení..,
píše,neboťz hlediska bratrskécírkve vestfálskymír znamenalvítězstvíkatolickéhoAntikrista v Čechácha na Moravě. Cituji ktíčováslova:
$ l8 [s. 602]|''.lokéž všicknirozumíte,co to Pán nášŤekl:Kralovství
patrně:nebo v vás jest (Luk. l7' 20,2|).Item:Jedno[sic]boŽínepŤichází
(Luk' 10' 42). Abyste na to jedno (totiŽna tu dobrou strán.
hoťjest potŤebí
ku, kteroužbyla vyvolila Maria, tišese u noh Páně posadivši,běhánía těkánízanechavši)všicknise vynaloŽíc,někdy aspoř, jiŽ aspoř treÍllido tilho, čímžby obvesclenobylo serdceS|itovníkanašeho'kter1iŽse za všec.
ky nás tak otci modlil, aby (pry) všicknijednobyli' jako ty, otče,ve mně
ajá v Tobě,aby i oni v násjedno byli (Jan |1,2|)' Abyštevšicknik domu
církve se hlásajícíbyli jeden toliko dtjm boží,dobíesám v sobě spoŤádan1ia odevšádspojen1/!A jedna v jednom domu čeládkaboŽípod jedno.
stejn1imŤádembožím,v svornosti,lásoe a pomáhánísobě vespolekStojící'

Zdťrrazřujiv těchto slavnych s|ovech patetiokouaÍirmaci tradice a dědictví:
''Tvéťto jest dědictví,tobě pŤedjin1/mirrárodydané,Ó vlasti milá!.. Zajimavé
v kontextuméhotématujsou vztahy mezi čtyÍmipojetími,a sice ,,v|ádouvěcí
tvych..,,,pravdoubožíčistou..,',návratem..,a ,,Antikristem,..Toto apokalyptickézarámováníkonfesionálníotázky v souvis|ostis husitstvíma bratrskoucírkví formu|ujeproblémtradice specificklm zp sobem. Husitstvíčinísi nárok na
čistoutradici, ke kterése česk]ilid má vrátit, ale Antikrist tomuto návratu za.
mezi. Až dosud je to normální protestantskáargumentace,která podává zlom
v tradicijako návratdo čistétradice.Co aleje tato ,,vládavěcítv1ich..?Je to pro.
stě vyjádŤeníkonfesionálnípolitiky podle zásady ,'cuiusregio eius religio..,která p|atínapŤ.v Německu a Polsku po válkách l7. století?Myslím, Že ne. Zdá se

Vracejícese k prob|émuana|1ízydiskursu, |zeÍíci,že máme co činits .,nríchanfrndiskursenl..nebopňesně1t
s ,,míchánímdiskursťr,.,
kterépúsobíestetizacitext , vznikajícíchv rámci českékonfesionáInosti.
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Z tohoto prohlášenízámérŮKomenskéhocituji slovo o užitkuprojektované
didaktiky:Konrensk se ptá: ,,Komu se tutoposlouží
pomocmi těmi?..Má osm
o d p o v ě d í,:' l . P Í e d n ěr o d i č r i mI . . . ] ; 2 . P r e c e p t o r ť r[m
. . . ] ; 3 . D í t k á ms a m y m
L . . ) ; a ,Š k o l á m
t . ' . ] ; 5 'o b c í mi . . . ] ; 6 .C í r k v i[ . . . ] ; 7 N
. á r o d uc e l é m tu. . . ] ;8 .
je pátá odpověď:
Nebi [...]..,Nejzajímavější

jako jedno tělo, ačz mnohlch oudrj,avšakpo všechkloubíchpŤisluhování spojenék zr stu a vzdě|ánisvémuv lásce (Ef 4, 16). Aby jednou aspoii
Kesťanskécírkvi a pŤitom anje| m čas pŤišelzpivaÍi:Aj jak dobréjest
í (Ž. |33)|
kdyŽ bratÍiv jednomyslnostipŤebyvaj
a utěšené,
národe
moravsky,
vlasti mi|á,zapomenouti
Na
tebe,
česky
a
602]
19
[s.
$
NybrŽ k tobě se nejtakénemohupŤisvémjiŽdokonaléms tebou loučení.
pŤednějiobracejíc,tebe pokládri sv ch' kteréŽmi byl svěŤilPán, nápadníněkterychbohatychnrěšťačiním:pŤíkladem
kem a dědicem nejpŤednějším
dědicemvěcísvlch
nri Ííms$ch i králrijejich pomezn ch: kteiížumírajíce,
kšaftysv1iminďizovali.
obec iímskou,vládu okršlkuzemskéhoujímající,
vichŤichněvu, hÍíchynašímina hlavy
i já Bohu' že po pŤejítí
\čŤímť
náše uvedeného,vl da věcí tvych k tobě se zase navrdtí, lide českj.
A pro tu naději tebe dědicem činímvšehotoho, cojsem koli po piedcích
sv1ch by1a zdědila a pňes těžkéa nesnadnéčasy pŤechova1a:nybrž
i v čemkolidobrém,skrze práci syn m1icha požehnáníBoŽí,rozhojnění
jsem pŤijala,to všeckotobě zcela odkazuji a oddávám'
ZejménanapÍedmilost k pravdě božíčisté,kteroužnám pÍedjin;Ími
niírodyprvé službouM' Husa našehoukazovati zača|Pán a kteroužon
s pomocníkemsv1/mijin!mi mnohymi věrn1imiČechykrví svou zpečetil: a od nížAntikrist na onenčaschytrostmisvymi na sněmubazilejském'
teď pak mocí válečnouukrutnoutebe byl odvedl,já pak s syny svfmi' ktehledě|a.Tvéťtojest dědictví'
Ťíza světlemjíti chtěli, posavád se pŤídrŽeti
toběpňedjin1/minárodydané,Ó vlastimilá! Ujmiž se zaseprávasvéhojako svého,když tobě milosrdenstvíprokážea pravdě svéprrichod navrátí
Pán, Slitovníktv j.
(Komensk! 1978 602)

obcím, dle Ciceronova svědectví:Quod munus reipub|icaeafferremajus
melius[q]uepossumus,quam si docemusatqueerudimusjuventutem?(2.
De Divin.). Jaky pr1/většía lepšídar obci pŤinésti
nr Ženre,jako jestliže
m|ádežvedemea cvičíme?Nebo správaobcía společnosti
lidskéna lidí
rozumn oh dostatku zá|eŽi.ProtoŽ i Melanchthon ad Crarrleriumnapsal,
Že uměti m|ádeŽvéstivícejest neŽ Tioje doblvati.
Česk1pŤekladtétoÍbrmulaceCiceronovy slouŽíjako motto Komen skéhoVelké
didaktilq,' Zdtrazťtujiv těclrtoslovech Melanchthonovosrovnánícílrididaktiky
s dobytímTroje v souvislosti s pomocíobcím,tzn. civitatibus.Tento model má
právě tento kvazistátní,kvazipolitick;i, kvazivojensk a kvazináboŽenskyráz,
kter1se mi zdá specifckym prvkem české
konfesionálnosti.5
Kšaft uruírajícímatky jednot1,bratrskédodává k tétokonÍiguraci apokalyp.
tick! Í.aktor.
JestližeKomensk začalpsát Rcij církvev naději naaplikaci po ná.
vratu' Kšaft umírajícímatky,ktery vznikl po vestfálskémmíru,vyjadŤujezmijak Komensky
zenívšechnadějína návrat.Kšaftje text ,,dokonaléholoučení..'
píše,neboťz hlediska bratrskécírkve vestfálsky mír znamenalvítězstvíkatolickéhoAntikrista v Čechácha na Moravě' Cituji k|íčováslova:
co to Pán nášŤekl:Kralovství
$ l8 [s. 602]r..'] Ó kéŽvšicknirozumíte,
jest
(Luk' 17' 20.21),Item:Jednopatrně:
vás
boŽí
nepÍichází
nebo
v
[sic]
(Luk' l0' 42). Abyste na to jedno (totižna tu dobrou stránhoťjest potŤebí
ku, kterouŽbyla vyvo|ila Maria, tišese u noh Páně posadivši,běhánía těněkdy aspoř, jiŽ aspoř treÍllido tcl.
kání zanechavši)všicknise vyna|ožíc,
ho' čímŽby obveselenoby|o serdceSlitovníkanašeho,kter!ž se za všecky nás tak otci mod|i|,aby (pr!) všicknijedno byli' jako ty, otče' ve mně
ajá v Tobě,aby i oni v násjednobyli (Jan |7 '21).Abyštevšicknik domu
církve se hlásajícíbyli jeden to|iko drjm boží,dobŤesám v sobě spoÍádan1ia odevšádspojeny!A jedna v jednom domu če|ádkabožípod jednostejn1imŤádemboŽím,v svornosti,]áscea pomáhánísobě vespolekstojící'

ZdťrrazĎujiv těchto slavn ch slovech patetickou aÍirmaci tradice a dědicní:
''Tvéťto jest dědictví' tobě pĚedjinlmi národy dané,Ó vlasti milá!.. Zajimavé
v kontextuméhotématujsou vztahy mezi čtyÍmipojetími,a sice ,,vládou věcí
tvych..,,,pravdoubožíčistou..,,,návratem..,
a,,Antikristem...Toto apoka|yptickézarámováníkonfesionálni otázky v souvislosti s husitstvíma bratrskoucírkví formuluje problémtradice specifick m zprisobem.Husitstvíčinísi nárok na
čistoutradici, ke kterése česk1ilid má vrátit, ale Antikrist tomuto návratu zamezi' AŽ dosud je to normální protestantskáargumentace,která podává zlom
v tradicijako návratdo čistétradice'Co aleje tato ',v|ádavěcítv!ch..? Je to prostě vyjádňeníkonfesionálnípolitiky podle zásady ,,cuiusregio eius religio..,která platínapŤ.v Německu a Polsku po válkách l7. stcl|etí?
Myslím, Že ne. Zdá se

Vracejíce se k ptoblérnu anallzy tliskursu, |ze Íici, že rnáIne co činit s ,,nríchan;fmdiskursem.. nebo pŤesněii
...
kteréprisobíestetizacitext ' vznikajícíchv rámci českékonfesioná|nosti-

s ',n]íclráním
diskurs
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keréhočeskéhoKesťanství'Figura, která mne nejvic za1ímá,je Putnova interpretacemariánsk]Íchproudri v katolicismu 19. a 20. stoletíjako zjeveníAntikteréhrozí všemkatolíkŮm.
krista,tedy jako prvek osudovéhonebezpečí,
ve
všech
Putnovych
spisech s náboženskoutemati.
nacháZíme
figuru
Tuto
y
proti
papežovumariánství(,,UŽ
Kraft
zmínkách
Knize
v
četn;ich
kou, napÍ.
ToTUS TUUS: Jeho mami
vadí
na
wojtylovi
samém:
Jeho
vím,
co
vím,užto
je pŤecemoŽno dojít
jeho
protože
vedle
Krista'
k
JeŽíši
kladení
Marie
riánství,
jít.
jinak,
10l)' ale nejvíc
Putna
1996:
Musí
to
Musí..,
i
bez
Marie.
i docela
píše:
kde
Putna
mj.
mariologická,
neb
studie
v textuAntikrist,

mi, žeSe tady objevujedilema, kterépŤidáváčeskékonfesionálnostisvéspecifickérysy až ke katolicképozici 20. století.
Tyto specifickérysy se objevujímimochodem takév kvazistátním,kvazipolitickém a kvazináboženskémsvrŽenímariánskéhosloupu na Staroměstském
náměstí.Sloup povstal ve stejnémroce, kdy vznikl KomenskéhoKšaft. Ieho
svrŽenív roce l918 lze nazvat traumatemčeskékonfesionálnosti20. století'Ó
Toto trauma,tato ránaje nejjasnější
stopou specifickéčeskéapokalyptickékonfesionálnosti,která stále chce setŤítsvéapokalyptickéstopy,ale tímtostíráním
tvoŤínové,markantnější
apokalyptické znaky.
Poukazuji na prvnícitát z Putnovy Knihy Kraft o mariánskémsloupu:

Katolicismus posledníchdvou staletíje konglomerátemdvou náboŽenství:Kesťanství,kteréjde od Krista a míŤíke Kristu, a mariánství,které
_ k Antikristu.
jde nominálně od Marie a míŤí

- aŽ letos: v ročísvr.
Nikdy dŤívmě nenapadlo,Že i tÍeÍilistopadje v1/ročí
Ženímariánskéhosloupu roku 19l 8 ! Vzpomínková akce ovšemzkrachovala.
Čeští
a moravští
katolícibrousilijednotlivěi po skupinách,my v trojici s Pužejema Dandou [...]Staroměstskymnáměstíma nevěděli co. Demonstrace
jenomževratachrámu zavňena,na
měla začítpo mši svatéu T\.ina o pril šesté,
nich certlička'žeP' Reinsberg ,,náhleonemocněl...Jat náhl1/mnápadempíšu
na list z bloku ',Ve svatémJiljíje mšev l8.30..,zastrčím
na dvéÍe,
otočímse
k odchodu _ a z tmavéhodvorku pŤedvraty hups ven chlap s fotoaparátem,
bleskne proti mémurozesmátémuksichtu a zase Se zanoií do tmy.
(Putna1996:48)

t...1

De Maria satis.

(Putna 1999:215)

Poukazuji v tomto kontextu také na Putnovu definici ,,katolickérestaurace..
z knihy Česktikatolickd literatura,.
-je nutno znovu pŤePobyvánícírkve ve světě všakuž nenísamozŤejmé
m1/šlet
o zprisobukomunikace se světem,je nutno hledatpostoj k nov1/m
kter1imimoderníspolečnostžije.
otázkám,požadavkrima tématr]m,
Teprve od tohoto okamžiku je podle našehonázoru možno hovoŤit
o katolickéliteratuŤe.Katolická literaturaje literaturakatolíkrj,vyhraněnémenšinyuvnitŤsekulárníhosvěta.Specifická ,,katolickáliteratura..,odlišná od ,,literaturyvribec..,je moŽná a myslitelná aŽ ve světě,ktery pŤestal b)it katolicklm.

Tradice mimo tradici
SborníkMy posledníkŤesthné
Martina Putny popisuje situaci katolickécírkve
v Čecháchpo zániku komunismu, která v podstatěměla b1ítsituací',církvese
rozzelenávající..,
ale utváŤíse v Putnově popisu jako apokalyptick;/konec veš-

t .l

Dostáváme ÍaktŤimodely vztahu cÍrkvea sekularizovanéhosvěta f , , .f .
K jejich pojmenovánívyuŽijemetermínriEduarda Wintera (l896-l982)'
českého
církevníhohistorika německénárodnosti,posledníhoděkana katolickéteologickéfakulty praŽskéněmeckéuniverzity [...]
Pro onen ,,pozitivní..,
o nalezeníkonsensucírkve a společnostiusilující katolick;/proud volí Winter termín,,katolickéosvícensÍví,,
či ,,reformní katolicism's..[..']
Pro ,,negativní..,
církevnítradici lpící proud má
na pŤedosvícenské
Winter označení,,kcltoLickárestaurace,,,f ...)

Souhlasím s rníněním prof. Alexandra Sticha (sdělil rni ho tistně po mém referátu), že početskutečnlch píí.
a zastánc znovuvybudování zničenéhosloupu je poměrně rnal!. Jsem si rovněŽ vědom, že ,,církev ten.

znivc

to problémnechápejako témadne.._ tak Daniel Herrnan.m|uvčíCeskébiskupskékonference,vyjádŤilsta.
novisko katolické církve (cit' v článku Michaela Borovičky, kter1/vyšel několik dnri pÍed m1/mreferátem pod
názvem Mariánsk! s|oup _ pěkn! spor pro 2l. sto|etí(2000). Pňesto bych však dá|e naz'lva| svrženísloupu
traumatemčeskékonfesioná|nosti,neboťiecítit v dnešníchdiskusích,včetnězmíněnéhočlánku,že,,dědictví
Franty Sauera..(ibid.)je nepohodlnéaž trapné.Tato trapnostje pod|e méhonázoru vfsledkern pouze tÍaumatizace' o které hovoňím.Z tohoto hlediska není mal:/ početjednoznačn ch zastáncú obnovení sloupu žádn:'m
dtikazen mmginálního v znamu prob|ému, nÝbrž naqpak traumatu, které ohromuje jak kont.esionální, tak
postkont-esioná|níspolečnost.Ani tvrdé pŤesvědčení,
ani nezvrariteIná pŤesvědčivost,n brž naopak právě neschopnost jednat a pr)sobitje vysledkem tohoto traumatu.
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Figura, která mne nejvic zajímá'je Putnova interkeréhočeskéhokŤesťanství'
proudri
v kato|icismu |9. a 20. stoletíjako zjeveníAntimariánsk]Ích
pretace
jako
prvek
nebezpečí,
kteréhrozí všemkatolíkúm.
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Knize
v
četn1/ch
kou, napí.
ToTUS TUUS: Jeho mami
vadí
na
wojtylovi
samém:
Jeho
vím,
co
vím,užto
je pŤecemožnodojít
jeho
protože
vedle
Krista,
k
Ježíši
kladení
Marie
riánství,
jít.
jinak,
101)' ale nejvíc
Putna
1996:
Musí
to
Musí..'
i
bez
Marie.
i docela
píše:
kde
Putna
mj'
mariologická,
neb
studie
v textuAntikrist,

mi, že se tady objevuje dilema, kterépňidáváčeskékonfesionálnostisvéspeciÍickérysy až ke katolicképozici 20. století.
Tyto specifickérysy se objevujímimochodem takév kvazistátním,kvazipolitickém a kvazináboženskémsvrŽenímariánskéhosloupu na Staroměstském
náměstí'Sloup povstal ve stejnémroce, kdy vznikl KomenskéhoKšaft. Ieho
svrŽenív roce 19l8 |ze nazvat traumatemčeskékonf'esionálnosti20. století.Ó
Toto trauma,tato ránaje nejjasnější
stopou specifickéčeskéapokalyptickékonfesionálnosti,která stále chce setŤít
svéapokalyptickéstopy,ale tímtostíráním
tvoŤínové,markantnější
apokalyptickéznaky.
Poukazuji na prvnícitát z Putnovy Knihy Kraft o mariánskémsloupu:

Katolicismus posledníchdvou staletíje konglomerátemdvou náboženství:Kesťanství,kteréjde od Krista a míŤíke Kristu, a mariánství,které
_ k Antikristu.
jde nominálně od Marie a míŤí

- aŽ letos: v ročísvrNikdy dŤívmě nenapadlo,Že i tÍetílistopadje v1/ročí
Ženímariánského
sloupuroku 1918! Vzpomínkováakce ovšemzkrachovďa.
Čeští
a moravštíkatolícibrousili jednotlivě i po skupinách, my v trojici s PuŽejema Dandou [...]Staroměstsklm náměstíma nevědě|ico. Demonstrace
jenomževratachrámu zavŤena,na
měla začítpo mši svatéu Ti/nao pril šesté,
nich certlička,žeP Reinsberg ,'náhle onemocněl...Jat náhl1/mnápadempíšu
na list z bloku ,,VesvatémJiljíje mšev 18.30..'zastrčím
na dvéÍe,
otočímse
k odchodu _ a z tmavéhodvorku pŤď vraty hups ven chlap s fotoaparátem,
bleskne proti mémurozesmátémuksichtu a zase se zanoňído tmy.
( P u t n a1 9 9 6 ; 4 8 )

t..l

De Maria satis.

Poukazuji v tomto kontextu také na Putnovu definici ,,katolickérestaurace..
z knihy Česki katolickd literatura..
- je nutno znovu pŤePob1yvání
církve ve světě všakuž nenísamozŤejmé
m1/šlet
o zprisobukomunikace se světem,je nutno hledatpostoj k nov1im
a tématrjm'kter;imi moderníspolečnostžije.
otázkám,požadavkťrm
Teprve od tohoto okamžiku je podle našeho názotu možno hovoŤit
vyhraněo katolickéliteratuŤe.Katolická literaturaje literaturakatolíkťr,
némenšinyuvnitŤsekulárníhosvěta.Specifická ,,katolickáliteratura..,odlišná od ,,literaturyvribec..,je moŽná a myslitelná až ve světě,ktery pŤesta]bÝt katolick]fm.

Tradice mimo tradici
SborníkMy posledníkíesthnéMartina Putny popisuje situaci katolickécírkve
v Čecháchpo zániku komunismu, která v podstatěměla b1/tsituací,,církvese
rozze|enávajíci,,,
a|e utváŤíse v Putnově popisu jako apokalyptick konec vešu

(Putna1999:215)

t ..1

světa f , , .).
Dostáváme tak tŤimodeLyvztahucírkvea sekularizovaného
K jejich pojmenovánívyuŽijemetermínriEduardaWintera(l896-l982)'
českého
církevníhohistorika německénárodnosti,posledníhoděkana katolickéteologickéfakulty pražskéněmeckéuniverzity [...]
Pro onen ,,pozitivní..,
o nalezeníkonsensucírkve a společnostiusilujÍcí katolick1/proud volí Winter termín,,katolickéosvícenství..
či ,,reformní katolicism's..[..']
Pro ,,negativní..,
církevnítradici lpící proud má
na pŤedosvícenské
Winter označení,'kato
lickti restaurace,,, [. . .f

Souhlasím s rníněnímproi Alexandra Sticha (sděli| rni ho tistně po mém referátu), že početskutečn/ch pií.
znivc a zastánc znovuvybudování zničenéhosIoupu je porněrně rnal!. Jsem si rovněŽ vědom, že ,,církev ten.
to problém nechápe jako téma dne.. _ tak Danie| Hennan. mluvčíČeskébiskupské konference, vyjádŤil sta.
novisko katolioké církve (cit. v článku Michaela Borovičky' ktery vyŠe|několik dnrl pŤedmlm referátem pod
názvem Mariánsk/ sloup _ pěkn/ spor pro 2l. století (2000)' Piesto bych však dá|e naz1lval svrŽení sloupu
traumatemčeskékonfesioná|nosti,neboťjecítitv dnešníchdiskusích,včetnězmíněnéhoč|ánku,že,,dědictví
Franty Sauera..(ibid')je nepohod|néaž trapné'Thto trapnostje podle mého názoru v/sledkem pouze tÍaumatizace' o kteréhovoiím. Z tohoto hlediska není ma|;Ípočetjednoznačn ch zastánc obnovení sloupu Žádn;/m
dŮkazem mmginá|ního vyznamu prob|ému, nlbrž naqpak traumatu, které ohromuje jak konÍ.esionáIní,tak
postkonÍ.esionálníspolečnosr'Ani tvrdé pŤesvědčení'
ani nezvratitelná pŤesvědčivosÍ,
n1fbrŽnaopak právě neschopnostjednata p sobit je vjsledkem tohoto traumatu.
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V pŤedmluvěk Winterově monografii o Bolzanovi želíArne Novák, že
se dosud nenašelhistorik podobně zdatny i pro tŤetíkatolick1iproud 19.
století,totižpro onen proud sympatií,,Iidize světa..',,pŤíchozích
od daleka.. podle českébaroknípísně- pro katolickou romantikuf...f
Katolick! reÍbrmismus,kato|ická restauracea katolická romantira takov]/je osudov1itroj helník, na jehož pťrdorysuse budou dějiny katolické literatury,a tedy i našebádání,odehrávat.
(Putna1998:35-37)

ztotožněnípadá. [...] Římská
v jedenáctémstoletívšaktoto samozŤejmé
katolicita prostě nenía nemŮžeb1/tkatholicitou'
(Putna1999:65)
Z\om v tradicijako tradiceje současnězvláštnímdruhem subverze.Putnovapo.
zice je v určitémsmyslu subverzeuvnitŤonénormálníkonfesionálnísubverze,
se v ní osamostatřujea zesiluje tradičníčeskákonfesionálnísubale pŤedevším
verze,která per definitionem musíblt zlomem v tradici'
Když Putna byl ještěrusistou'napsalknihu o ruskéemigrační
kultuŤepod titu|emRusko mimo Rusko: v jeho postrusistick1ichpracíchjde o tradici mimo tradici.
Tradice mimo tradici je ale hlavnímznamenímapokalyptiky a apokalyptic.
ve dvou vyznamech toho
ké konfesionálosti.Tady mluvím o konÍ.esioná|nosti
vyznánípo husitskéa luterskéreforma.
slova, za prvéve smyslu náboženského
Tím se dostáct, za druhévšak doslova jako o vyjádŤenípÍiznáni (conf.essio).
vám ke tfetímu,poslednímukroku svéargumentace.

Restaurace,návrat barokníhokatolicismuje h|avnínebezpečí
velice českéPutnovy konfesionálnosti.
IkdyžZ. Neubauer píše,žejde u Putnov1ichtext o ,'diskursprorocky a žánr
(in Putna 1999: 373), zdá se mi. Že Putna nestojív tradici kon.
apokalyptick1/..
fesionální aktualizace apokalyptiky, nlbrž v osvícenskétradici, která odmítá
platnostapokalyptiky v modernímkňesťanství.
Tím zprisobemjsou Putnovy spisy symptomemparadoxálnítradice českékonfesionálnosti'
TŤebaŽeJiŤíHol1/ píševe čtvrtémdilu ČeskéLiteratury od počtitk k dnešku
(Lehár ad. l998: 923), že,,aktivníkritik a esejistaMartin C. Putna..podporuje
proudy literatury devadesát ch let, kterése upínají,,k tradičnímduchovním
hodnotám.,,a sice ve smyslu ',upÍenípostmoderníre|ativizace..'ptám se, o jakou tradici a o jak tradicionalismustady mrižejít, pňedevším
vzhledem k složitostináboženské
tradice i k Í'aktu,že Putna odmítácentrá|nípozici katolické
tradicejako napň'mariánství.
jako ultimativnía nejnápadnější
KonÍ.esiona|izace
kŤesťanství
zlom v evropskéduchovnítradici má jeden systematick1ia metahistorick1/
aspekt' ktery |ze
nazvat apoka|yptick1/m.Zavádi totiž tradici doslova ambivalentníchzlomrj
v tradici. Tato tradice začínáu protestant, kteiíjsou takika oficiálními zastánci zlomu v tradici jako tradici' Ale potom kaŽdévyznáni _ možnádokonce pŤe.
devšímkatolické_ musíper definitionentbytzlomem v tradici.
Putna popisuje tento zlomjako rozpad dvou katolictví:

Podmiřovat

a podminovat

jako ozvlášt.
Na prvnímkongresupňedpěti letyjsem mluvil o ,,Švejkově
pŤiznání..
něnípísemn1ich
Haškov1/ch
hospodsk1ich
histodiskursriv domněléristníku|tuŤe
jev, totiŽo náboženské
rek (Meyer 1996).Jde mi tady o analogick1i
vyznánía subjektivní pÍiznánijako nitkov1ikŤížveŤejnlchdiskursŮ, kteréteoreticky mají funkci produktivníhoa aÍ.irmativního
zarámovánívnitiního vztahu osobnosti k Bohu
a světu.Ve skutečnostivšaktyto diskursy zprisobujíosamostatněnítradice,podminovánía automatizovánípodvratnérétoriky,coŽlze sledovatv Putnovych spisech.
Pokusil jsem se znázorniÍtento proces diagramem: subjektivnípŤiznánía míněnímají nahradit formální zpověď a tím zprisobem podmiřovat modernínábo.
Ženství.PÍiznánía míněníjsousice adekvátnípro modernídobu, a|esouběŽněpodminujívyznání v tradičnímkato|ickémsmys|u' avyznáni tak zrjstáváv závorkách:

Dvojí česk pravopis nám umožřuje rozlišitdvě věci, kteréobvykle v našempovědomíspllvají: katholicitu a katolicitu.Poselstvíevange|iaKristova se vtělilo do konkrétníorganizace,katolickécírkve,která se postupně stala v evropskémprostorujedinoudržitelkoua prosazovatelkoupravdy' Ve stŤedověké
Evropě lze skutečněmluvit o tom, že katholicita a kapŤíslušnost
tolicita, tedy
k organizaci v čeles Ťímskymbiskupem,jsou totožné.PŤinejmenším
od velkéhorozko|u mezi v chodnía západnícírkví

PŤjznání
v

(Vyznání)

Podminovat --\=\

Podmiřovat

Putn v anti-mariánsky katholicismus - i tehdy, kdyŽ ho autor podává jako boj
s Antikristem - lze popsatjako antitradiční
tradicionalismusa rovněŽjako subverzt vyznáni pĚiznáním,neboťztotožněnivyznání s pŤiznánímje právě tím protes-

84

tJ5

\

V pňedmluvěk Winterově monografii o Bolzanovi Že|íArne Novák, že
se dosud nenašelhistorik podobně zdatnyi pro tňetíkatolick1/proud 19.
století,totižpro onen proud Sympatií,,Iidíze světa..,,,pŤíchozích
od daleka.. pod|e českébaroknípísně_ pro katolickou romantikuf...l
Katolick! reÍbrmismus,katolická restauracea katolická romantira takovj je osudov;/trojrihelník,na jehož p dorysu se budou dějiny katolické literatury,a tedy i našebádání,odehrávat.
(Putna1998:35-37)

ztotožnění
padá. [.'.]Římská
v jedenáctémstoletívšaktoto samozŤejmé
kato|icitaprostě nenía nemŮžeb1/tkatholicitou.
(Putna1999:65)
Z\om v tradicijako tradiceje současnězvláštnímdruhem subverze.Putnovapo.
subverze,
zice je v určitémsmyslu subverzeuvnitŤonénormálníkonÍ'esionální
se v ní osamostatřujea zesiluje tradičníčeskákonfesionálnísubale pňedevším
verze,která per definitionem musí byt zlomem v tradici'
Když Putna byl ještěrusistou'napsalknihu o ruskéemigrační
kultuŤepod titu|emRusko mimo Rusko:v jeho postrusistickch pracíchjde o tradicimimo tradici'
Tradice mimo tradici je ale hlavnímznamenímapokalyptiky a apokalyptic.
ve dvou vyznamech toho
ké konfesionálosti.Tady mluvím o konÍ.esioná|nosti
vyznáni po husitskéa luterskéreforma.
slova, za prvéve smyslu náboženského
ci, za druhévšak doslova jako o vyjádŤenípíiznáni (conf.essio).Tím se dostáposlednímukroku svéargumentace.
vám ke tŤetímu,

Restaurace,návrat barokníhokatolicismuje h|avnínebezpečí
velice českéPutnovy konfesionálnosti.
IkdyžZ' Neubauer píše,žejde u Putnov1ichtext o ,,diskursprorocky a Žánr
apokalypticky..(in Putna 1999:373), zdá se mi. Že Putna nestojív tradici kon.
fesionální aktualizace apokalyptiky, nlbrŽ v osvícenskétradici, která odmítá
platnostapokalyptiky v modernímkňesťanství.
Tím zprisobemjsouPutnovy spisy symptomemparadoxálnítradice českékonÍ.esionálnosti'
TŤebaŽeJiŤíHol1/ píševe čtvrtémdilu ČeskéLiteratury ocl počtitk k dnešku
(Lehár ad. l998: 923), že,,aktivníkritik a esejistaMartin C. Putna..podporuje
proudy literatury devadesát ch let, kterése upínají,,k tradičnímduchovním
hodnotám..,a sice ve smyslu ,,upŤení
postmoderníre|ativizace..,ptám se, o jakou tradici a o jak tradicionalismustady mrižejít, pňedevším
vzhledem k sloŽitosti náboženské
tradice i k Í'aktu,že Putna odmítácentrá|nípozici katolické
tradicejako napň'mariánství.
jako ultimativnía nejnápadnější
KonÍ.esionalizace
kŤesťanství
zlom v evropskéduchovnítradici má jeden systematick1ia metahistorickyaspekt,kter lze
nazvat apoka|yptick1/m.Zavádi totiž tradici doslova ambivalentníchzlomri
jsou takÍkaoficiálními zastánv tradici. Tato tradice začínáu protestant' kteŤí
ci zlomu v tradici jako tradici' Ale potom kaŽdévyznáni - možnádokonce pŤe.
devšímkatolické_ musíper definitionentbytzlomem v tradici.
Putna popisuje tento zlomjako rozpad dvou katolictví:

Podmiřovat

a podminovat

jako ozvlášt.
Na prvnímkongresupŤedpěti letyjsem mluvil o ,,Švejkově
pŤiznání..
něnípísemnlchdiskursriv domněléristníkultuŤeHaškov1/ch
hospodsk1ich
histojev, totiŽo náboŽenské
rek (Meyer 1996)'Jde mi tady o ana|ogick1i
vyznánía subjektivní pÍtznánijako nitkov;i kŤížveiejn11ich
diskursŮ, kteréteoreticky mají funkci produktivníhoa aÍ.irmativního
zarámovánívnitiního vztahu osobnosti k Bohu
a světu.Ve skutečnostivšaktyto diskursy zprisobujíosamostatněnítradice,podminovánía automatizovánípodvratnérétoriky,coŽ|ze sledovatv Putno1ich spisech.
Pokusil jsem se znázorniÍ.tento proces diagramem: subjektivnípŤiznánía míněnímají nahradit formální zpověď a tím zprisobem podmiřovat modernínábo.
Ženství.PÍiznánía míněníjsousice adekvátnípro modernídobu, a|esouběŽněpodminujívyznání v tradičnímkatolickémsmys|u, avyznáni tak zrjstáváv závorkách..

Dvojí česk pravopis nám umožřuje rozlišitdvě věci, kteréobvykle v nakatholicitu a katolicitu.PoselstvíevangeliaKrisšempovědomíspl;Ívají:
tova se vtělilo do konkrétníoÍganizace'katolickécírkve,která se postupně stala v evropskémprostorujedinou držitelkoua prosazovatelkoupravdy' Ve stňedověké
Evropě lze skutečněmluvit o tom, že katholicita a kapŤíslušnost
tolicita, tedy
k organizaci v čeles Ťímskymbiskupem,jsou totoŽné.PŤinejmenším
od velkéhorozkolu mezi v1ichodnia západnícirkví

PŤiznání
v

(Vyznání)

Podminovat --\

Podmiřovat

Putn v anti-mariánsk1/katholicismus - i tehdy, kdyŽ ho autor podává jako boj
s Antikristem- lze popsatjako antitradiční
tradicionalismusa rovněŽjako subverzt vyznáni pŤiznáním,neboťztotožněnivyznání s pŤiznánímje právě tím protes-
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tantskym tahem v konf.esionálníhňe v šachy,kten./katolicismus nesmíopakovat.
Jinlmi slovy: nesubjektivnívyznání bez subjektivníhopŤiznáníje frgurka,kterou
katolík nesmíobětovat.opakování toho, co se nesmíopakovat,je zase apokalyptická figura,neboťapoka|ypsajeopakovánístvoŤení,
kterémusíb]Ít plně nové'
Komenskéhokij církve a Kšaft ztělesřují tuto apokalyptickou figuru. První
textje obnoveníráje po konci ŤíšeAntikristovy,
druhyje naprotitomu české
apokalyptickédědictví, kteréklade zazák|ad tradici v podobě zrušenía rozkladu.
Putn v zlom spojen! s kato|ickourestauracíje současnězlomem v katolickékoncepci tradice v bec' Tento zlom se zlomem v tradici jako tradici je osudem českékonÍ.esionálnosti.
Z tohoto drivodu nazÝvámčeskoukonÍ.esionálnost
apokalyptickou.
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Komenskfna švédském
zámku Skok|oster
BLANKA KARLssoNoVÁ

l. Skoklosters Slott
Zámek a kosteI Skok|oster
okrese Hábo, l7 km na jih od Uppsaly, je v jezeŤeMá|aren poloVe švédském
jménozámostrov'kde ležízámek Skokloster (Andren l948: ll-l5). Švédské
ku v sobě skr1/váslovo kloster - kláštera sko _ bota, podkova (snad na základě
pridorysu pozemku). Zámek byl postaven na místě privodníhocisterciáckého
kolem r' 1225.Y r.1521 pŤevzalkrál Gustav I. Eriks.
klášteraSko, založeného
a administrativyk|ášson Vasa (vládl v letech l523_1560) správu hospodáŤství
tera a ponechal nějakéstatkyjeptiškám(většinouze šlechticklch rodin) na doŽiti.Po r. 1588 pÍešelklášterriplně pod správu koruny. V roce l611 král Karel IX. (l604_161l) věnoval k|ášternípozemky kraje Sko sedmadvacetiletému
Hermanovi Wrangelovi jako odměnu za věrnés|uŽby.
Herman Wrangel byl estonsky š|echtic,kter vstoupil pŤedr. 1608 do švédradou.V r, |6|2 se na Stocksk1fchslužeb,stal se polním maršálkema Ťíšsk1/m
holmskémzámku oženil s MargaretouGripovou, jež mu dala dva syny, Carla
Gustavaa JohanaMauritze. Po její smrti se oŽenil s KatarinouGyllenstiernovou'
obě manŽelkyby|y z pŤedních
rodťr.TŤetímanželka,Amalia Magdašvédsk;/ch
lena' pocházelaz Nassau.První manželkadostalapozemky Skoklostera l9 statkŮ darem od Hermana Wrangela. Y r."|624,kdyžjedenáctilet1/Carl Gustav Wrangel osiŤel,zdědil po matce Skokloster, kter1ibyl pod otcovou správou.To již bylo
za v|ády GustavaII. Adolfa (1611_1632).Carl Gustav Wrangel se v r. 1641 stal
jednímz pÍedníchšvédskch generálri,v r. |645 nástupcemgenerá|aTorstenssopoté
na' v r. 1646 po|nímmaršálkemválečné
moci v Německu a několik měsícťt
Ťíšsk1m
radou.V r. 1640se oženils Annou Margaretouvon Haugwitz,která s ním
z sta|av Německu a dala mu l I dětí.Synové,kromějednoho,zemŤe|iv dětském
věku, tňi dcery pÍežily své rodiče. Nejstaršíz nich - Margareta Juliana - se
v r. l660 provdala za Ťíšského
radu Nilse Nilssona Braheho.V prosinci |657 se
Carl custav Wrangel stal Ííšsklmadmirá|em,čtyŤiroky potéŤíšskym
maršá|kem
a prezidentemVálečného
kolegia. Dne 25. 6, 1676 zemÍelv Německu, kdyŽ by|
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tantslq'm tahem v konÍ.esioná|ní
hŤev šachy,kten-fkato|icismus nesmíopakovat.
Jinfmi slovy: nesubjektivnívyznáni bez subjektivníhopŤiznáníje figurka, kterou
katolíknesmíobětovat.opakování toho, co se nesmíopakovat,je zase apokalyptická figura,neboťapokalypsajeopakovánístvoíení,
kterémusíbyt plně nové.
KomenskéhoRáj církve a Kšaft ztělesřují tuto apoka|yptickou figuru. První
textje obnoveníráje po konci ňíšeAntikristovy,
druh!je naprotitomu české
apokalyptickédědictví,kteréklade zazák|ad tradici v podobě zrušenía rozkladu.
Putnrjv z|om spojen s katolickou restauracíje současnězlomem v kato|ickékoncepci tradice v bec. Tento zlom se zlomem v tradici jako tradici je osudem českékonf.esionálnosti'Z tohoto d vodu naz,jvámčeskoukonl.esionálnost
apokalyptickou.
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Komenskfna švédském
zámku Skokloster
BLANKA KARLSSONOVA

l. Skoklosters Slott
Zámek a kosteI Skokloster
okrese Hábo, l7 km na jih od Uppsaly, je v jezeŤeMálaren poloVe švédském
jméno zámostrov,kde leŽí zámek Skokloster (Andren l948: 11_l5). Švédské
ku v sobě skr1/váslovo kloster _ k|áštera sko _ bota, podkova (snad na základě
pridorysu pozemku). Zámek byl postaven na místě privodníhocisterciáckého
klášteraSko, zaloŽenéhokolem r.1225.Y r. |52.7pŤevzalkrál Gustav I. Eriksa administrativyklášson Vasa (vládl v letech 1523-1560) správu hospodáŤství
rodin) na dotera a ponechal nějakéstatkyjeptiškám(většinouze šlechtick1ich
žití.Po r. 1588 pŤešelklášter riplně pod správu koruny. V roce 16l l král Ka.
rel IX. (l6M_l611) věnoval k|ášternípozemky kraje Sko sedmadvacetiletému
Hermanovi Wrangelovi jako odměnu za vérnéslužby.
Herman Wrangel byl estonsk1iš|echtic,kter! vstoupil pŤedr. 1608 do švédsk1ch služeb,stal se polním maršálkema Ťíšsk!mradou.V r. 1612 se na Stock.
holmskémzámku oŽenil s Margaretou Gripovou, jež mu dala dva syny, Car|a
Gustavaa JohanaMauritze' Po její smrti se oženils KatarinouGyllenstiernovou'
rod . TŤetímanže|ka,Amalia Magdaobě manželky by|y z pŤedníchšvédsk;/ch
lena, pocházelaz Nassau.První manŽelkadostalapozemky Skoklostera |9 statkťrdarem od Hermana Wrange|a.Y r. 1624,kdyžjedenáctilet;/Carl Gustav Wrangel osiŤel,zdědil po matceSkokloster,kter! by| pod otcovousprávou.Tojiž bylo
zavláďy GustavaII. Adolfa (161|_1632),Carl GustavWrangel se v r. 164l stal
jedním z pŤedníchšvédsk1/ch
generálri,v r. 1645 nástupcem generálaTorstenssomoci v Německu a několik měsíctipoté
na' v r' 1646 polnímmaršáIkemvá|ečné
Ťíšsklmradou'V r. l640 se oženils Annou Margaretouvon Haugwitz,která s ním
z stalav Německu a dala mu l l dětí.Synové,kromě jednoho,zemŤeliv dětském
věku, tňi dcery pňežilysvé rodiče'Nejstaršíz nich - Margareta Juliana - se
radu Nilse Nilssona Braheho.V prosinci 1657 se
v r. 1660 provdalaza Ťíšského
maršálkem
admirálem, čtyÍiroky potéÍíšsk])'m
Carl Gustav Wrangel Stal Ťíšsk]/m
a prezidentemVálečnéhokolegia. Dne 25. 6. 16.t6zemÍelv Německu, když byl
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na cestědo Švédska.
V lednu 1699 zemÍe|Nils Brahe a vdova _ v šejmenovaná
MargaretaJuliana _ napsalazávět, v nížurčujezámek jako dědictvínejstaršího
syna nebo dcery.Zámek pak pŤecháze|
na dědice rodiny Brahe aždo r. l930, kdy
se stal poslednímdědicem synovec (syn sestry)Magnuse Brahe Fredrik von Essen.V r. 196] se stal zámek Skok|ostermajetkemstátu.
Barokní zámek Skokloster _ Skoklosters Slott - byl postaven v letech
|654_17 pod|e návrhu CasparaVoge|a,Nicodema Tessina a Jeana de la Vallée
a považujese zajeden z nejzachovalejších
svědk tzv. ve|mocenské
doby švédsklch dějin, zejménaobdobí tŤicetiletévá|ky. Zámecké sbírky - q' interiéry,
zbrojnice,v stavnísá|y...- obsahujívíce neŽ 50 000 exponátri.
Kostel Skokloster by| za|oŽenjakoŽto klášterníkostel pro cisterciáckéjeptišky,ale ijako kostelpŤístupn;i
|idem,což znamenalo,žetamsloužilkněz toho kraje.V roce l820 doš|ok restaurováníkrypty a rakví (celkem 24 rakví do_
spěllch i dětírodiny Wrangelri).Interiéri pohŤební
kaplejsou bohatěvybaveny
uměleck1imidíly (Tuulsel967).
Zámecká knihovnaneníjenomjedna,nlbrž několik vjedné,protožesbírky
obsahujímajetek šlechtickychrod Wrangel, Brahe, Bielke, Scheffer (Losman
1980' Lindberg-Losman 1968,Lindberg 1976)'30 000 knih je dnes uloženo
v sedmi sálech zámeckéknihovny v nejvyšším
patŤezámku a piedstavujekulturu, zájmy a inte|ektuální roveĎ aristokraciešvédské
velmocenskédoby. Po
smrti wrangelově rněla jeho knihovna 2400 knih' Da|šígenerace majitel Brahe - pŤestěhovala
svou knihovnu z Visingsborgu a ze zámku Rydboholm na
zámek Skok|oster'V l8. stoletípŤibylodalších8000 knih ze zámku Salsta od
rodiny Bielke a posledníknihovnapÍibylaod MagnuseBraheho'
Wrangel a Bralre ovšemnesbíraliknihy na zprisob nostalgickéhoshromaždbvánítitulri, n;Íbržh|edali čerstvoukvalitní literaturu'napi. pŤeskupce ze severníhoNěmecka nebo pŤímona kniŽnímveletrhu ve Frankfurtu.Nákup knih
probíhalnazákladě skutečného
zájrnu ojejich obsah,takévšakšIoo prestižsocÍálnípozice aristokratave společnosti'
SouběŽněs tímšloo snahumajiteleknihovny mít encyklopedick1/pŤehledv oborech.
V1iznamnáčástsbírek- tzv. brahe-wrangelská- pi.edstavuje
čtvrtinuknihovny a obsahuje18 000 titulri.Na začátkul9. stoletíbyla tato částzkatalogizována a zrjstalatak aŽ do |edna l968. Pak došlok novémurozdělení,jež se vracelo
k ptlvodnímupoŤádkupodle toho' odkud knihy pŤišly.PŤitěchto rekonstrukcích
se postupova|opodle metody o. Waldeho,kter;ízmapova|literárníválečnclukoÍistna p dě Švédska
a zanecha|o tom rozsáhlévědeckédílo (Walde 19l6).
V r. 1665 necha|Wrange| vypracovatkatalog,kde byly knihy rozděIenydo
deseti oddělení- teologie, historie,topografie'pňírodnívědy, právo, scholasti88

ka, ikonograÍle,medicína, ekonomie a oddělení knih románsk1/chjazykti.
V r. 168l provedl historik Samue|Pufendorťrevizia rozděli| knihy do čtyňskupin podle dědicri.V r. l689 spojil Nils Brahe knihovnu Wrangelovu s knihovnou Visingsborgskou a knihy byly zkata|ogizoványdo Velké a Malé knihovny
v počtul825 titulťr.
kniNa začátku19.stoletídošlok dalšíkatalogizacipod vedenímuppsalského
hovníkaJ. H. SchrÓdera' Knihy z majetkutŤíBrahe byly rozdělenypodle oborťr
rozdělení'Hňbetyknih byly opatňenyzlatlmi číslicemina
bez ohledu na dňívější
se privodnísignaturyodstranily.Mnohé rukopisnéknihy
kŮži, pŤičemž
červené
archivu pod hlavičkouSbírky zámku Skokloster.
byly uloženydo Říšského
době probíhajídalšípráce s katalogem,včetněpracína pÍevede.
V současné
ní katalogu do počítačovébáze.
Tělo i dušebyobsah sbírekukazujev chovnécílešlechticev 16._|1. sto|etí.
|y vychováványv harmonii,o tom svědčísloženíknih z oborrivědy a umění.Luterská teologie,kartesiánskáfi|ozofie' právo' antickédějiny' posledníutopie,alcestopisy,knihy o člověchymie, astrologie,fyzionomie, knihy o hospodáŤství'
atd'
zahradničení,
rostlině,knihy o navigaci,lovu, šermu,Stavitelství,
ku, zvíŤeti,
Největšíhodnota sbírek na zámku Skokloster spočíváv jejich celistvosti,
společprotoŽejednot|ivéobory zastoupenév knihovně mapujíriroveĎšvédské
nosti velmocenskédoby.
||. KomenskÝ na zámku Skokloster
dostaly díky svékvalitě buď nákupem, nebo
Komenskéhoknihy se do Švédska
jazyk
a orbisu svědčío tom, žeto byly knihy
darem. Právě exempláÍeBrciny
pňi vychově šlechtick;/chsynkri' ale i ve vzdělávání dooblíbenéa používané
spěl]Ích.
Y r. |991 reprezentova|orbis zámeckou knihovnu na snímkuvydaném
tiskem spolu s článkemv novinách. V témžeroce byl orál.r snesenz knihovny
sálech pÍi aranŽovániv stavy o dítětina
dolri a umístěnve vitríněv pňízemních
zámku. o popularitě orbisu svědčínapŤ.,že exempláŤejsou popsány piln1/mi
nebo dokonce obpoznámkami perem bezejmennlmi nebo neznám]/mičtenáŤi
sahujíkolorovanéobrázky.
popis komenianje provedenna místěs každouknihou v ruce.Jde
PŤedkládan]/
o známá komeniana - celkem jedenáct titulrj - 7 titul lanua, 1 tiÍu],vestibulum,
jsou dva tituly švédNejzajímavější
2 tituly orbis,1 titu|Pansophiaeprodromu.s.
vydáníPansophiaeprodromusz r' l639. LonskéhopÍek|adulanua a lond1/nské
pÍekladudílaKod]/nské
vydáníje hodnotnéSamoo sobě.Každytitul švédského
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l

na cestědo Svédska.V lednu 1699 zemÍelNi|s Brahe a vdova - v šejmenovaná
MargaretaJuliana - napsala závět, v nížurčujezámek jako dědictvínejstaršího
syna nebo dcery.Zámek pak pŤecházelna dědicerodiny Brahe aždo r, l930, kdy
se stal poslednímdědicem synovec (syn sestry)Magnuse Brahe Fredrik von Essen' V r. l967 se sta|zámek Skoklostermajetkemstátu.
Barokní zámek Skok|oster - Skok|osters Slott _ byl postaven v letech
1654_77podle návrhu Caspara Voge|a,Nicodema Tessina a Jeana de la Vallée
a považujese zajeden z nejzachovalejších
svědkritzv. velmocenskédoby švédsk ch dějin, zejménaobdobí tŤicetiletévá|ky. Zámecké sbírky - t.1.interiéry,
zbrojnice,v stavnísály'..- obsahujívíceneŽ50 000 exponát .
Kostel Skokloster by| za|oženjakoŽto klášterníkoste| pro cisterciáckéjeptišky,ale i jako kostelpŤístupn;i
lidem, coŽ znamenalo,žetams|oužilkněz toho kraje.V roce l 820 došlok restaurováníkrypty a rakví (celkem 24 rakvi do_
spěl;.ych
i dětírodiny Wrangelri).Interiéri pohŤební
kaplejsou bohatěvybaveny
uměleck1imidíly (Tuulse 1967).
Zámecká knihovna neníjenom jedna' n1/brŽněkolik v jedné,protožesbírky
obsahujímajetek šlechtickychrodri Wrangel, Brahe' Bietke, Scheffer (Losman
1980' Lindberg_Losman1968,Lindberg 1976).30 000 knih je dnes uloženo
v sedmi sálech zámeckéknihovny v nejvyšším
patňezámku a pĚedstavujekulturu, zá.1mya intelektuálníriroveř aristokraciešvédské
velmocenskédoby. Po
smrti wrange|ově měla jeho knihovna 2400 knih. Dalšígeneracemajitel Brahe _ pĚestěhovala
svou knihovnuz Msingsborgua Ze zámku Rydboholm na
zámek Skokloster.V 18. stoletípŤibylodalších8000 knih zezámku Salsta od
rodiny Bielke a posledníknihovna pŤibylaod Magnuse Braheho.
Wrangel a Brahe ovšemnesbíraliknihy na zp sob nostalgickéhoshromaždbvánítitulri, n;/bržhledali čerstvoukvalitní literaturu,napŤ.pňeskupce ze sever.níhoNěmecka nebo pŤímona knižnímveletrhu ve FrankÍurtu.Nákup knih
probíhalnazák|adě skutečného
zájnu ojejich obsah,takévšakš|oo prestiŽsociálnípozicearistokfatave společnosti.
Souběžněs tímš|oo snahumajiteleknihovny mít encyklope<lick!pŤehledv oborech.
Yyznamná částsbírek- tzv. brahe-wrangelská_ pŤedstavuje
čtvrtinuknihovny a obsahujel8 000 titul . Na začátkul9. stoletíbyla tato čásÍzkata|ogizována a zťrstala
jež se vracelo
tak aždo ledna l968. Pak došlok novémurozdě|ení,
k prlvodnímupoŤádkupodle toho, odkud knihy pŤiš|y.
PŤitěchto rekonstrukcích
se postupova|opod|emetody o. Wa|deho,kter zmapovalliterárníválečnoukoÍistna p dě Švédskaazanecha|o tom rozsáhlévědeckédílo (Walde 1916).
V r' 1665 nechal Wrangel vypracovatkatalog,kde byly knihy rozděleny do
deseti oddělení- teologie' historie,topografie,pŤírodní
vědy, právo, scho|asti88

ka, ikonografie, medicína, ekonomie a oddělení knih románsk1/chjazykťr.
V r. l68l provedl historik Samue|Pufendorfrevizi a rozdělil knihy do čtyŤskupin podle dědicti'V r. |689 spojil Ni|s Brahe knihovnuWrangelovus knihov.
nou Visingsborgskou a knihy byly zkata|ogizoványdo Velké a Malé knihovny
v počtul825 titul '
kniNa začátku19.stoletídošlok dalšíkatalogizacipod vedenímuppsalského
hovníkaJ. H. SchrÓdera.Knihy z majetkutňíBraheribyly rozdělenypodle oborri
rozdělení'HŤbetyknih byly opatÍenyz|atymičísliccmina
bez ohledu na dŤívější
kŮŽi, pŤičemž
se privodnísignaturyodstranily.Mnohé rukopisnéknihy
červené
byly uloŽenydo Řišskéhoarchivu pod hlavičkouSbírkyzámku Skokloster.
V současné
době probíhajídalšípráce s katalogem,včetněpracína pŤevedení katalogu do počítačovébáze,
obsah sbírekukazujev chovnécílešlechticev l6.-l7. století.Tělo i dušeby|y vychováványv harmonii,o tom svědčísloženíknih z obor vědy a umění.Luterská teologie,kartesiánskáfilozofie, právo' antickédějiny' posledníutopie,alcestopisy,knihy o člověchymie, astrologie,fyzionomie, knihy o hospodáŤství,
at<l.
zahradničení,
rostlině,knihy o navigaci' lovu, šermu,Stavitelství,
ku, zvíŤeti,
Největšíhodnota sbírek na zámku Skokloster spočíváv jejich celistvosti'
společprotožejednotlivé
obory zastoupenév knihovně mapujíriroveř švédské
nosti velmocenskédoby.

||. Komenskf

na zámku Skok|oster

dostaly díky svékvalitě buď nákupem, nebo
Komenskéhoknihy se do Švédska
jazyk
a orbisu svědčío tom, že to byly knihy
darem. Právě exemp|áÍeBrdny
pŤi vlchově šlechtickychsynk ' ale i ve vzdělávánídoob|íbené
a používané
spěl;ych.Y r. 1997reprezentova|orbis zámeckou knihovnu na snímkuvydaném
tiskem spolu s článkemv novinách. V témžeroce byl orbls snesenz knihovny
sálech pŤi aranžovániv;istavyo dítětina
dolrj a umístěnve vitríněv pŤízemních
zámku. o popularitě orbisu svědčínapŤ.,že exempláÍejsou popsány piln mi
poznámkami perem bezejmenn mi nebo neznám]mi čtenáňinebo dokonce obsahujíkolorovanéobrázky.
Pňedk|ádan!popis komenianje provedenna místěs kaŽdouknihou v ruce' Jde
o znÍrnákomeniana - celkem jedenáct titulŮ _ 7 titulťrlanua, 7 titu| Vestibulum,
jsou dva tituly švéd2 tituly orbis,1titu1 Pansophiaeprodromu.l'Nejzajímavější
vydáníPansophiaeprodromuszr, 1639.LonskéhopŤekladulanua a lond]/nské
pŤekladudílaKo.
d nskévydáníje hodnotnéSamoo sobě.KaŽd titul švédského
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menskéhona|ezen,'na švédské
p dě ukazuje sílu vlivu osobnosti Komenského.
Čímvíce takov1/chnalezenych drjkazri, tím více se tato síla potvrzuje. Jdemeli
v těchto tivahách dále, konstatujeme,že tyto švédské
pŤekladypocházejí z knihovny Pera Braheho' mocnéhošlechticevelmocenskédoby, vjehož knihovně nechybí Komenskéhodílo. ZájemPera Braheho o pansofii potvrzuje stopu pansofickéhovlivu ve Švédsku,
odpovídajícíhoKomenskéhopŤání.

||!.Soupis komenian v zámecké knihovně SkokIoster
l _ IANUA - šv..lat.. něm. - |640 _ Stockholm
Johannis Amos CoMENII Upláste Gyllene Tungomáls DÓr: Eller Alle
Spraks och WettskapersÓrtegárdh Thet ár: En Geenstijgh/ till att liira thet
Latiniske/ Sampt hwart och itt SpráMillijsta medh alla Wettskapers och
Konsters fundamenter/under lo0 Tittlar och 1000 Meningar fÓrfattat hiir
till Swenskan och itt fullkomligit Register bifogat Aff M. ERICO SCHRODERO Ubsal' En effterWichten/uthanWárdeť ádle Steenarachtas/thesslijtes och sá thenna Boo1ď af Wijse Mán betrachtas.Medh H.K.M.s uthi Swerige frijheet. Tryckt af Hindrich Káyser/ medh eghen bekostnať l640'
J. A. COMENII JANUA LTNGVARUM RESERATA AUREA: SiVE
SEMINARIVM LINGVARVM & Scientiarum omnium. Hoc est: CompendiosaLatinam (& qvamlibet aliam) Lingvam, una cum scientiarumartiumq;omnium fundamentisperdiscendiMethodus,subTituliscentum,periodis mille comprehensa.AddittaLingvae SveticaeVersione,Cum Indice
locupletissimo.Studio & labore M. ERICI SCHRODERI. Uasal. jam pie
defuncti.Aestimat, ut sapiensprecio non ponderegemmas:Utilitate probat sic quoq mentis opus. Cum Privilegio S. R. Maj. Sveciae HOLMIAE,
excusa sumptibusHENRICI Káysers/ M.DC.XL.

r2:0.l28l+ 252+ [384]pp

jménemChristlalPoslednístranaknihy je popsána inkoustemčtenáňi
nus Schutte Nycopensis - tedy někdo z NykÓpingu, možnápŤímoz rodiny Schroderus-Schytte,Ia Petrus Thun, Anno l648' obě jménajsou zapsána v katalogu knihy. V knize|eŽe| vylisovany čtyÍlíStek.]
Johan Skytte (|571.|645) - pÍedpo{šením do šlechtickéhostavu púv.jménem Schroderus. svobodny pán.
Ťíšskfrada, učite|Gustava I[. Adolfa, v1iznamrnápolitická a kulturní osobnost svédoby. Schroderus Ericus Be.
nedicti (asi |575-|64,1), tiskar, prek|adate|,sipisovatel; m|adšíbratr J' skytteho schroderus Ericus Johannis
(asi l608_1639), |exikograf, ma8istr fi|ozofi@, pŤekladate|Komenského lunua, altor první jazykové studie
o tvoŤeníslov ve Švédskua prvního abecedního rqstiíku švédskfch slov vribec.
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(Zibrt Y : 1900 1, l 9007; Brtová_Vidm anová: 25; Paris BN X: 9203;
Blekastad:740; Skokloster Carl Gustav Bielke IY'29.660';BN XXXI228
nr. 42; Collijn sP. 180?)
2 - IANUA _ lat., šv.,něm. - |641-1643 Stockholm
J. A. COMENII JANUA LINGVARTIM RESERATA AUREA: Sive SEMINARIUM LINGVARUM & Scientiarum omnium' Hoc est: Conpendiosa Latinam (& qvamlibet aliam) Lingvam' una cum scientiarum artiumque
omnium fundamentis perdiscendi Methodus, sub Titulis centum, periodis
mille comprehensa.Editio Tertia, Revisa emendatior & correctior in Lingva Svecica. Aestimat, ut sapiens precio non pondere gemmas:Utilitate probat sic quoq;mentisopus. Cum Gratia & Privilegio S. R. Maj. SVECIAE'
HOLMIAE, Excusa sumptibus HENRICI Keysers/ M.DC.XLil.
JohannisAmos CoMENII Upláste Gyllene Tungomáls DÓr: eller Alle
Spraks och WettskapersÓrtegárd. Thet ár En Geenstijgh/ til at lára thet la.
tiniske/sampt hwart och itt Sprák tillijka medh alle Wettskapersoch KonstersFundamenter/under 100.Tittlar och l000 Meningar fÓrfattat.Tridie
Uplágningen/Pá nytt Ófwersedd/och uthi thet Swenska Tungomálet corrigerat och fÓrbáttrat. En effter Wichten/ uthan Wárdet/ ádle Steenar achtas/Thesslijstesoch sá thennaBoolď aff Wijse Mán betrachtas'Medh H.
K. M.s uthi swerige friheet stockholm/ Tryckt aff Hindrich Keyser/ medh
egen bekostnadt/Ahr 1643.
Prgb. 8:0. [16] + 250 + [228]PP.
inkoustempopsáno pět stran.]
[Na začátkuknihy je anonymnímčtenáŤem

Titul indexu následovně;
INDEXSVECICUSSECUNDUSIn.QuovocabulaLatinaSvecis
e regione redduntur & respondent,cum alias toto Januae opere sparsa
a Juventute studiosa magno temporis dispendio essentexquirenda.EDITUS,utopera&impensisIta&TypisHENRICIKayserslviněta]
1641
STOCKHOLMIAEAnno
[Dvě poslednístranyjsou popsány neznámlm čtenáŤem.]
je
(ZíbrtY: |9023; Brtová-Vidmanová: 30 - podle Brtové_Vidmanové
j
250
ako
koklosteru
Strana250 označenaj ako 260, totéŽzaznamena|ive S
t26O/-jde tedy o chybu tisku; Uppsala UB [120'352];Skokloster Erik
Brahe lott 4.8:0.Nr168;Collijn sp. 18l - srov.pozn.č,2)
oknihovniceElisabethWestin.Bergovázezámku

Skokloster, která tuto knihu u Collijna našla.
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ptidě ukazuje sílu vlivu osobnosti Komenského'
menskéhona|ezenyna švédské
Čímvíce takov1/chnalezenlch drikazú,tím více se tato sí|apotvrzuje. Jdeme-li
pŤekladypocházejí z kniv těchto r1vaháchdále, konstatujeme,že tyto švédské
hovny Pera Braheho, mocnéhošlechticevelmocenskédoby, vjehož knihovně nechybí Komenskéhodílo. ZájemPera Braheho o pansofii potvrzuje Stopu pansofickéhovlivu ve Švédsku,
odpovídajícíhoKomenskéhopÍání.

(ZibrtY 1900l' 19007; Brtová-Vidmanová: 25; Paris BN X':9203;
Blekastad:740; Skokloster Carl Gustav Bielke IY.29'660.;BN XXXI228
nr.42; Collijn sP. 180'!)
_
2 _ IANUA _ lat', šv',něm. 1&1_1643 Stockholm
SiVE SEJ. A. COMENII JANUA LINGVARUM RESERATAAUREA:
MINARIUM LINGVARUM & Scientiarumomnium. Hoc est:Conpendiosa Latinam (& qvamlibetaliam) Lingvam, una cum scientiarumartiumque
omnium fundamentisperdiscendiMethodus, sub Titulis centum,periodis
mille comprehensa.Editio Tertia,Revisa emendatior& conectior in Lingva Svecica.Aestimat,ut sapiensprecio non ponderegemmas:Utilitate probat sic quoq;mentisopus. Cum Gratia & Privilegio S. R. Maj. SVECIAE'
HOLMIAE, Excusa sumptibusHENRICI Keysers/M'DC.XLil.
JohannisAmos CoMENII Upláste Gyllene Tungomáls DÓr: eller Alle
Spráks och WettskapersÓrtegárd. Thet ár En Geenstijgh/ ti| at llira thet latiniske/sampt hwart och itt Sprák tillijka medh alle Wettskapersoch KonstersFundamenter/under l00' Tittlar och l000 Meningar fÓrfattat.Tridie
Uplágningen/ Pá nytt ÓlVersedd/ och uthi thet Swenska Tungomálet corrigerat och fÓrbáttrat. En efÍierWichten/ uthan Wárdet/ ádle Steenar achtas/Thesslijstesoch sá thennaBook/ aff Wrjse Mán betrachtas'Medh H'
K. M.s uthi swerige friheet stockholm/ Tryckt aff Hindrich Keyser/ medh
egen bekostnaďt/}*nr rc+z'
Prgb. 8:0. [16] + 250 + 12281PP.
inkoustempopsánopět stran.]
[Na začátkuknihy je anonymnímčtenáŤem
Titul indexu následovně:
INDEX SVECICUS SECUNDUS In. Quo vocabula Latina svects
e regione redduntur & respondent,cum alias toto Januae opere sparsa
a Juventutestudiosa magno temporis dispendio essentexquirenda.EDITUS, ut opera & impensis Ita & Typis HENRICI Kaysers [viněta]
STOCKHOLMIAEAnno 1641
[Dvě poslednístranyjsou popsány neznámym čtenáÍem.]

ll|. Soupis komenian v zámecké knihovně Skokloster
l - IANUA - šv..lat.. něm. - 1640 - Stockholm
Johannis Amos CoMENII Upláste Gyllene Tungomáls DÓr: Eller Alle
Spráks och WettskapersÓrtegárdh Thet ár: En Geenstijgh/ till att lára thet
Latiniske/ sampt hwart och itt Sprálďtillijsta medh alla Wettskapers och
Konsters fundamenter/under l00 Titt|ar och 1000 Meningar fÓrfattat hár
till Swenskan och itt fullkomligit Register bifogat Aff M. ERICO SCHRODERO Ubsal. En effterWichten/uthanWárdeť ádle Steenarachtas/thesslijtes och sá thenna Boo|ď aťWijse Mán betrachtas.Medh H.K'M.s uthi Swerige frijheet' Tryckt af Hindrich Káyser/ medh eghen bekostnat/l640,
J. A. COMENII JANUA LINCVARUM RESERATA AUREA: Sive
SEMINARIVM LINGVARVM & Scientiarum omnium. Hoc est: CompendiosaLatinam (& qvamlibetaliam) Lingvam, una cum scientiarumartiumq;omnium fundamentisperdiscendiMethodus,subTituliscentum,periodis mille comprehensa.Addita Lingvae SveticaeVersione,Cum Indice
locupletissimo.Studio & labore M. ERICI SCHRODERI. Uasal. jam pie
defuncti.Aestimat, ut sapiensprecio non ponderegemmas:Utilitate probat sic quoq mentis opus. Cum Privilegio S. R. Maj. Sveciae HOLMIAE,
excusa sumptibusHENRICI Káysers/ M.DC.XL.
r 2 : O . I 2 8 l+ 2 5 2 + [ 3 8 4 ]p p
jménemChristia[Poslednístranaknihy je popsána inkoustemčtenáňi
nus Schutte Nycopensis - tedy někdo z NykÓpingu, moŽná pŤímoz rodiny Schroderus-Schytte,'a Petrus Thun' Anno l648. obě jménajsou zapsána v katalogu knihy' V knize leželvylisovan čtyŤlístek.]
'

je
(ZíbrtY: 19O23;Brtová-Vidmanová:30 - podle Brtové-Vidmanové
jako
250
ve
Skoklosteru
strana250 označenajako260,totéŽzaznamena|i
1260/-jde tedy o chybu tisku; Uppsala UB [120.352];Skokloster Erik
Brahe |ott4.8:0.Nr168;Collijn sp. l8l - srov. pozn,č,2)

stavu p v. jménem Schroderus.SvobodnÝ pán'
Johan Skytte (l577-l645) _ pŤedpovfšenímdo šlechtického
Ěíšskfrada, učitel Gustava Il. Adolfa, v:/znamná politická a kulturní osobnost své doby. Schroderus Ericus Benedicti (asi |575_164.l),tiskaÍ,piekladate|,spisovatell mladšíbratr J. Skyneho Schroderus Ericus Johannts
(asi l608-l639)' lexikograi magistr filozoiie, pÍekladate| Komenského lunuu, auÍorprvní jazykové studie

Knihovna Skok|oster není v Co||ijnově bibliografii' Byla to knihovnice Elisabeth Westin-Bergováze zámku
Skokloster, která tuto knihu u Collijna našla.

o tvoŤeníslov ve Švédskua prvního abecedního rejstŤíkušvédsklch slov vt]bec.
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l

3 _ IANUA - lat., něm. _ 1642 _ Hamburg
JOHANNIS AMOSI COMENII JANUA LINGUARUM RESERATA
AUREA Sive SEMINARIUM LINGUARUM ET SCIENTIARUM OM.
NIUM Hoc est; Compendiosa Latinam & quamlibet aliam linguam, una
cum scientiarum artiumq omnium fundamentis,perdiscendi Methodus,
sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa.EDITIO NONA Prioribus omnibus castigatior,& circiter,bis mille vocabulis auctioricumversione luculentissima,
dupliciqueac copiosissimoLatino ac Germanico,qua
Titulorum;qua Vocum; Indice ut incipientibusLexici alicujusinstaresse
possit:Adornara operaac Srudio JOHANNIS DOCEMII, p. m. Er ex eiusdem Autographo jam denuo revisa. CVM PRML.
SAC.CAES.MAIEST.AD Decennium: HAMBVRGI ImpensisTOBIAE GUNDERMANNI, Bibliop:ANNO M. DC. XXXXII.
Johannis Amos Comenij Eroffete Gijldene Sprachen ThÚr: oder/
Pflantz-Garten aller Sprachen und Wissenschaften.Das ist. Eine Kurze
und WcrrteilhafttigeAnleitung/ die lateinische/und jede andere Sprache/
zugleich mit den Wissenschafftenund Ki-instenwolzulerren/in 100 Capittel/und l000 SprÚchen begriffen.Die NeundeAusÍ.ertigung/
Keiner als
alle die vorigen gedruckt/und den zwentausendWÓrter vermehret:Sampt
einer viel richtigern Úbersetzung/und einem Duppleten und vollkomme.
nen Lateinischen und DeutschenRegister/so wol der Capitteln/als auch
der WÓrter/ dass es der Angehenden Jugend an Státt eines AuffschlagswÓrter Buchs mag gebrauchtwerden;Ausgeriistetdurch MÚhe und Fleiss
Johannis Docemij Selig und jezt auss seinem eigenen beschriebenen
Exemp|araufÍšNew obersehen:Mit Rtim. Keys. May. Freyheit auffZehen
Jahr. Hamburg/ In VerlegungTobias Gundermans/Buchh: Im Jabr 1642,
Prgb. 8:0. 136l + [222]+ !841 + [74] pp.
[Poznámky neznáméhočtenáÍev knize inkoustem - je to zapsáno
i v katalogu.l
(ZibrtY: 19o|1; Brtová_Vidmanová:27; Paris BN X 9|92; BN Bibl.
nationaleXXXI' 226' 24; Skokloster;Per Brahe ťtl |32)
4 - IANUA - lat., Ťec.- |642 - Amsterdam
J. A. COMENII IANUA AUREA LINGUARUM, Et auctior et emaculatior quam unquam antehac,cum adjuncta Graeca versione.AUTORE
THEODORO SIMONIO Holsato. Amsterodami,Apud Ludovicum Elzevirium, MDCXLII. Í=1642],Cum Privilegio.
92

Prgb. 12:0.14)+ 232 + 166 + 98 pp
(ZíbrtY: |9020; Urbánková: 267; Skokloster Nils Brahe appendix509:
BM: l25, sp. 660 - kataloguvádí formát |2:o, coŽ závisína tom,jak se
bibliogra|rímá tato kniha formát 8.0)
skládá arch' podle česk1/ch
5 - IANUA - lat., něm., fr., it., Ťec._ |644 - Frankfurt
I. A. COMENII JANUA AUREA QVINQVE LINGVARUM RESERATA, SIVE Compendiosa Methodus LATINAM, GERMANICAM
GALLICAM, ITALICAM, & GRAECAM LII{GVAM Perdiscendi, sub
Titulis centum.Periodismille comprehensa,& Vocabulis,bis mille & pluribus aucta,Hacq novaEditione a mendiusimpressionisElsevirianaecorIn Idioma Gallicum et ltarecta et emendataa NATHANAELEDHVEZ,
licum. a THEODORO SIMONIO autem in Graeca traducta:Cum quinq'
indicibuss.FRANCOFVRTI, Impensis JOH. GOD' SCHONVVETTERI.
M. DC. XLIV.l=16441,
[Frankfurt].Prgb. 12:0.[24] + 505 + [333] pp.
(ZibrtY: l9034; Urbánková:2]9: Skokloster: Nils Brahe appendix4l9
_ formát knihy je zde 12.I, českéknihovny označujíu tétoknihy formát
8:0)
6 _ IANUA - lat., něm. _ 1649 - Leszno
LATINAE LINGVAE JANUA RESERATA, Rerum & Linguae Structuram exhibens ordine nativo. (Ad leges Methodi Linguaru novissimae)
Die oÍTnene
ThÚr der Lateinischen Sprach. Lesnae Typis Danielis Vetteri
1,649.lLeszno = Lissal.
Prgb. 8:0. 116l + 299 + [5] PP'
v knize inkoustem.]
[Poznámky neznáméhočtenáŤe
(Urbánková:289; Skokloster Carl Gustav Bielke Iv.28.582_ ''t..]
kÓpt pá auctioneniStockholm d' 14 sept l75l [..']..-koupenona aukci
ve Stockholmu 14, záíi 1751)
7 - IANUA - lat. - 1659 - Schaffhausen
OMNIA SPONTE FLUANT
ABSIT VIOLENTIA REBUS
THEOLOGIA
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3 - IANUA - lat., něm. _ 1642 _ Hamburg
JOHANNIS AMOSI COMENII JANUA LINGUARUM RESERATA
AUREA Sive SEMINARIUM LINGUARUM ET SCIENTIARUM OMNIUM Hoc est; Compendiosa Latinam & quamlibet aliam linguam, una
cum scientiarum artiumq omnium fundamentis,perdiscendi Methodus,
sub Titulis centum, Periodis mille comprehensa.EDITIO NONA prioribus omnibus castigatior,& circiter,bis mille vocabulis auctioricum versrone luculentissima,dupliciqueac copiosissimoLatino ac Germanico,qua
Titulorum;qua Vocum; Indice ut incipientibusLexici alicujusinstaresse
possit:Adornata operaac Studio JOHANNIS DOCEMII, p. m. Et ex erusdem Autographo jam denuo revisa. CVM PRIVIL. SAC.CAES.MAIEST.AD Decennium: HAMBVRGI ImpensisTOBIAE GUNDERMANNI, Bibliop: ANNO M. DC. XXXXII.
Johannis Amos Comenr.; E.rÓfTeteGÚldene Sprachen ThÚr: oder/
Pflantz-Garten aller Sprachen und Wissenschaften.Das ist. Eine Kurze
und WcrrteilhafftigeAnleitung/ die lateinische/und jede andere Sprache/
zugleich mit den Wissenschafftenund Kiinsten wolzulerren/in 100 Capittel/und 1000 SprÚchen begriffen.Die NeundeAusÍ.ertigung/
Keiner als
alle die vorigen gedruckt/und den zwentausendWÓrter vermehret:Sampt
einer viel richtigern Úbersetzung/und einem Duppleten und vollkommenen Lateinischen und DeutschenRegister/so wol der Capitteln/als auch
der Wcirter/dass es der Angehenden Jugend an státt eines AuffschlagswÓrter Buchs mag gebrauchtwerden:Ausgeriistetdurch MÚhe und Fleiss
Johannis Docemij Selig und jezt auss seinem eigenen beschriebenen
Exemplar auffšNew obersehen:Mit Rom. Keys' May. Freyheit auffzehen
Jahr. Hamburg/ In VerlegungTobias Gundermans/Buchh: Im Jahr 1642,
Prgb. 8:0. 136l + [222]+ [84] + 1174)pp.
[Poznámky neznáméhočtenáÍev knize inkoustem - je to zapsáno
i v katalogu.l
(ZibrtY: 19017;Brtová-Vidmanová:27;Paris BN X9|92; BN Bib|.
nationa|eXXX' 226, 24'; Skokloster;Per Brahe ťil 132)
4 - IANUA - ]at', ňec._ 1642 -Amsterdam
J. A. COMENII IANUA AUREA LINGUARUM, Et auctior et emaculatior quam unquam antehac,cum adjunctaGraeca versione.AUTORE
THEODORO SIMONIO Holsato. Amsterodami,Apud Ludovicum Elzevirium, MDCXLII. [= 1642],Cum Privilegio.
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Prgb. 12:0.Í4]+ 232 + 166 + 98 pp
(ZíbrtY: 19020;Urbánková: 267; SkoklosterNils Brahe appendix509:
BM: l25, sp. 660 - katalog uvádí Íbrmát12:0,coŽ závisí na tom, jak se
sk]ádá arch, podle česklch bib|iografiímá tato kniha formát 8'0)
5 - IANUA - lat., něm., fr., it., Ťec._ |644 - Frankfurt
I. A. COMENII JANUA AUREA QVINQVE LINGVARUM RESERATA, SIVE Compendiosa Methodus LATINAM, GERMANICAM
GALLICAM, ITALICAM, & GRAECAM LINGVAM Perdiscendi, sub
& Vocabulis'bis mille & pluTitulis centum,Periodismille comprehensa,
Elsevirianaecorimpressionis
a
mendius
nova
Editione
Hacq
aucta,
ribus
Gallicum et ItaIn
Idioma
DHVEZ,
a
NATHANAELE
emendata
et
recta
licum. a THEODORO SIMONIO autem in Graeca traducta:Cum quinq,
indicibuss.FRANCOFVRTI, ImpensisJOH' GOD. SCHONVVETTERI'
M. DC. XLN. [=1644],
[Frankfurt].Prgb. l2:0. [24) + 505 + [333]pp.
(ZíbrtY: 19034;Urbánková: 279; Skokloster:Ni|s Brahe appendix4l9
- formát knihy je zde |2:O,českéknihovny označujíu tétoknihy formát
8:0)
6 _ IANUA - lat., něm. - 1649 - Leszno
LATINAE LINGVAE JANUA RESERATA, Rerum & Linguae Structuram exhibens ordine nativo. (Ad leges Methodi Linguaru novissimae)
Die offneneThtir der Lateinischen Sprach. Lesnae Typis Danielis Vetteri
1649.fLeszno- Lissa].
Prgb. 8:0. 116l + 299 + [5] PP.
[Poznámky neznáméhočtenáÍev knize inkoustem']
(Urbánková: 289; Skok|osterCarl Gustav Bielke IV.28.582- ''t...]
kÓpt pá auctioneni Stockholm d' 14 sept 1751 t'..]..-koupenona aukci
ve Stockholmu |4. záÍí|15|)
7 - IANUA - lat. - 1659 - Schaffhausen
OMNIA SPONTE FLUANT
ABSIT VIOLENTIA REBUS
THEOLOGIA
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IURIS PRUDENTIA
JOH. AMOS COMENI
JANUA LINGUAE LATINAE
ad Authore novissime adornata.
Editio secunda
SCHAFFHUSI, Typis & impensis Joh Caspari Suteri
MDCLVIIII
MEDICINA
PHILOSOPHIA [Ett graverattitelblad som inte ingár i arket - podle
knihovnyje to titulnílist mimo paginaci.]
JOHANN. AMOS COMENI ERUDITIONIS Scholasticae JANUA
Rerum & Linguarum structuramexternamexhibens:ab Autore novissrme
adornata,atque figuris aeneis illustrata,quarum usus etiam in ATRIO esse possit. Editio secunda.SCHAFFHUSII, Impensis JOHANN CASPARI SUTERI. Anno M. DC. LIX. [= 1659].
Prgb. 8:0 [24) +230 +[2]pp
(Zibrt Y: |8241; Urbánková: l 9 l ; Skokloster:Bielke Iv. 28.58l )
8 - IANUA _ lat', něm. _ 1678 _Leipzig
- VESTIBULUM JANUAE LATINITATIS VESTIBULUM, QVO PRIMUS AD LATINAM LINGVAM ADITUS TIRUNCULIS PARATUR: Cum versione interlineari Germanica EDITUM a JOHAN-AMOSO COMENIO, Deinde
IPSIUS AUTHORIS CONSENSU Revisum, multis vero nunc in locis
auctum & Indice Germanico instructum. CUM PRIVILEGIO SERENISS. ELECT. SAX. EDITIO NOVISSIMA. LIPSIAE, Sumpt. JOHANNIS GROSII & SOCII. Literis VIDUAE CHRISTOPHORI UHMANNI.
ANNO M.DC.LXXVIII. [= 16731
8 : 0 .[ l 6 ] + 1 0 0 x 2 + [ 4 1 ] p p
inkoustemneznám mi čtenáňi
a všudejsouin[Stranyjsouočíslovány
jako by šlo o vypsaná slovíčka,která
koustem poznámky ve švédštině,
svědčío drjkladnémstudiu knihy.]
(Zibrt: popisuje na str' 406 č. 1893l ' kteréje pozdějšívydání_ Leipzig z r. 1720;Brtová_Vidmanová popisujíkomenianamimo naširepubliku jen do r. 16,70,to znamená, že tato Ianua tam není;Skokloster Carl
Gustav Bielke M9.649.)
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9 - oRBIs - lat., něm. - l678 - Norimberg
JOH. AMOS COMENII ORBIS SENSUALIUM PICTUS. Hoc est:
in mundo rerum,& in vita actionum'Pictura
omnium Í.undamentalium
& emendatior;cum Titulorum juxta atq.
Editio
auctior
Nomenclatura.
&
Vocabulorum Indice. Die sichtbareWelt. Das ist: Aller vornehmsten
Welt, Dinge-/ und Lebens Verrichtungen/Vorbildungund Benamung.
Aufs neue aufgelegt/und an vielen Orten verbessert;nebeneinem TitelunclWorter Register.Cum Gratia & Privil. Sac. Cas. Majestatis,& Sereniss. Electoris Saxonici NORIBERGAE Sumtibus MICHAELIS &
JOANNIS FRIDERICI ENDTERI ANNO SAIUtiS M DC LXXVIII
[= 1678].
8:0. [16] + 315 + [l09]. pp
Prgb' DŤevoňezy.
_ str.2l5 místo315.]
tisku
chyba
[Pozor
(ZíbrtY 2036|; Soupis: 577;Pl|z: 3l ; Skok|oster:NB app 399)
l0 _ ORBIS - lat.,něm. - l688 _ Norimberg
JOH. AMOS COMENII ORBIS SENSUALIUM PICTUS. Hoc est:
Omnium fundamentaliumin mundo rerum, & in vita actionum.Pictura
& Nomenclatura.Editio auctior& emendatior;cum Titulorumjuxta atq'
vocabulorum Indice. Die sichtbarewelt. Das ist: Aller vornehmsten
Welt, Dinge-/ und Lebens Verrichtungen/Vorbildung und Benamung'
AuÍšneue aufgelegt/und an vielen orten verbessert;neben einem Titelund WÓrter Register.Cum Gratia & Privil' Sacr' Caes. Majestatis, & SeSAXONiCiNORIBERGAE SUMtibUSMICHAELIS &
rENiSS.EIECtOTiS
JOANNIS FRiDERICI ENDTERI ANNO Salutis M DC LXXXVil
[= 1688].
Prgb. DŤevoŤezy,8:0.
I16] +3l5 + [l09] pp
a inkoustemje
jsou
vybarveny neznám]imčtenáŤem
obrázky
[Některé
všudemnoho poznámek.]
(Zibrt Y : 20312 ; Pllz 49 ; S ko kl oster B ielke M

6.22)

1l - PANSOPHIAE PRODROMUS - 1639- London
REVERENDI ET CLARISSIMI VIRI JOHANNIS AMOS COMENII
PANSOPHIAE PRODROMVS, In quo admirandi illius & vere incomparabilis Operis, Necessitas,Possibilitas Utilitas, solide, perspicue,& eleganterdemonstratur.Ei, quae nova hac editione accesserint'indicat prae-
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IURIS PRUDENTIA
JOH. AMOS COMENI
JANUA LINGUAE LATINAE
ad Authore novissime adornata.
Editio secunda
SCHAFFHUSI, Typis & impensis Joh Caspari Sureri
MDCLVIIII
MEDICINA
PHILOSOPHIA [Ett graverattitelblad Som inte ingár i arket - podle
knihovnyje to titulnílist mimo paginaci.]
JOHANN. AMOS COMENI ERUDITIONIS Scholasticae JANUA
Rerum & Linguarum structuramexternamexhibens:ab Autore novissime
adornata,atque Íigurisaeneis i|lustrata,quarum uSuSetiam in ATRIO es.
se possit. Editio secunda.SCHAFFHUSII, Impensis JOHANN CASPARI SUTERI. Anno M. DC. LIX. [= 1659].
Prgb. 8:0 [24] +230 +[2]pp
(ZibrtY: 18241;Urbánková:l9l ; Skokloster:Bielke IV. 28'58l)
8 _ IANUA - lat., něm. - 1678 _Leipzig
-VESTIBULUM JANUAE LATINITATIS VESTIBULUM, QVO PRIMUS AD LATI.
NAM LINGVAM ADITUS TIRUNCULIS PARATUR: Cum versione rnterlineari Germanica EDITUM a JOHAN-AMOSO COMENIO, Deinde
IPSIUS AUTHORIS CONSENSU Revisum, multis vero nunc in locis
auctum & Indice Germanico instructum. CUM PRMLEGIO
SERENISS. ELECT. SAX. EDITIO NOVISSIMA. LIPSIAE, Sumpt. JOHANNIS GROSII & SOCII. Literis VIDUAE CHRISTOPHORI UHMANNI.
ANNO M.DC.LXXVil. [= 16731
8:0.[6]+100x2+[41]pp
a všudejsou in[Stranyjsou očísloványinkoustemneznám]/mičtenáŤi
jako by š|oo vypsaná slovíčka,která
koustem poznámky ve švédštině,
svědčío drikladnémstudiu knihv.l
(Zibrt:popisujena str.406 č. l893l' kteréje pozdějšívydání_ Leipzlg z r. 1.720;Brtová_Vidmanová popisujíkomenianamimo naširepubliku jen do r. 16,70,to znamená, že taÍolanua tam není;Skokloster Carl
Gustav Bielke M9.649.)
94

9 - oRBIs - lat.,něm' - l678 - Norimberg
JOH. AMOS COMENII ORBIS SENSUALIUM PICTUS. Hoc est:
Omnium fundamentaliumin mundo rerum,& in vita actionum.Pictura
& Nomenclatura.Editio auctior& emendatior;cum Titulorumjuxta atq.
Vocabulorum Indice. Die sichtbare Welt. Das ist: Aller vornehmsten
Welt, Dinge-/ und Lebens Verrichtungen/Vorbildungund Benamung.
Aufs neue aufgelegt/und an vielen Orten verbessert;neben einem TitelunclWÓrter Register.Cum Gratia & Privil. Sac. Cas. Majestatis'& Sereniss. Electoris Saxonici NORIBERGAE Sumtibus MICHAELIS &
JOANNIS FRIDERICI ENDTERI ANNO Salutis M DC LXXVIII
[=1678].
Prgb.Dňevoiezy.8:0. [16] + 315 + [l09]. pp
[Pozor- chyba tisku - str.2l5 místo3l5.]
(ZibrtY : 20361; Soupis: 51'7; Pllz: 3 I ; Skokloster:NB app 399)
l0 _ ORBIS - lat.' něm.- l688 - Norimberg
JOH. AMOS COMENII ORBIS SENSUALIUM PICTUS. Hoc est:
Omnium fundamentaliumin mundo rerum, & in vita actionum.Pictura
& Nomenclatura.Editio auctior& emendatior;cum Titulorumjuxta atq'
Vocabulorum Indice. Die sichtbare Welt. Das ist: Aller vornehmsten
Welt, Dinge-/ und Lebens Verrichtungen/Vorbildung und Benamung'
Aufs neue aufgelegt/und an vielen Orten verbessert;nebeneinem Titelund wcirter Register.cum Gratia & Privil. sacr. caes. Majestatis, & sereniss. Electoris Saxonici NORIBERGAE Sumtibus MICHAELIS &
JOANNIS FRIDERICI ENDTERI ANNO SAIUIiSM DC LXXXVIII
[=1688].
P r g b .D Ť e v o Ť e z y , 8 :I01'6 ]+ 3 1 5+ [ 1 0 9 ]p p
a inkoustemje
[Některéobrázkyjsou vybarveny neznámlm čtenáŤem
všudemnoho poznámek.]
(ZíbrtY:20372 Pi|z: 49 Skokloster Bielke Iv 36,22)
I I - PANSOPHIAE PRODROMUS - 1639 - London
REVERENDI ET CLARISSIMI VIRI JOHANNIS AMOS COMENII
PANSOPHIAE PRODROMVS,In quo admirandi illius & vere incomparabilis operis, Necessitas,Possibilitas utilitas, solide, perspicue,& eleganterdemonstratur.Ei, quae nova hac editione accesserint,indicat prae-
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Í-atio
S. H. & proxima post cam pagina.LONDINI Typis M. F. Sumptibus
L. Fawne,& S. Cellibrand,M.DC.XXXIX [= 1639].Voenit in coemiterio
Paulino sub signo serpentisaenei.
P r g b .8 : 0 .[ l 2 1 + 2 8 8 p p

pláŤje na zámku Skokloster a ukazuje Komenskéhovliv na švédskoulingvistišvédsk1/ch
slov, ktery
ku: pŤekladatelSchroderusvypracoval znamenit! rejstŤík
s|ov vrjbec.Schroderusje téŽ
se považujeZa první abecednírejstŤíkšvédsk1/ch
autoremprvní vědeckéjazykovéstudie o tvoňeníslov,jež je na konci lexikonu
žebyl ov|ivněnKov r' l637)' a nenívyloučeno,
Lexiconlatino-scondium(vyd.

(ZibrtY:20734,20806;
Urbánková:
75:Skokloster
Per Brahefil' l31:
BM i 125sp.666)3

menskym.
generacena Komenskéhonezapomíná'Na zámku SkoAni dnešníšvédská
kloster uspoŤádaliv r. 199] vystavu Dítě na zámku a orbis pictus by| vítan m
exponátemdokumentujícímšlechtickouv chovu.

Závě rem

I

Dílo Jana Amose Komenského zachovanév knihovně ve švédském
zámku
Skok|osterje ukázkou Komenskéhovlivu na švédské
pridě.Vzhledem k tomu'
Že zámecká knihovna reprezentujevíce knihoven mnoha generacímocn ch
šlechtick1/ch
majitelŮ a sbírekknih privodněuloŽen1ichna jejich rinnych zámje tato ukázka si|nym dokumentemrecepce Komenskéhodíla
cích ve Švédsku,
ve Švédsku
v časovém
obdobíod doby KomenskéhoživoÍaaŽ do dnešníchdn .
Rovněžexistencešvédsk1/ch
pŤekladriKomenskéhoděl a jejich zachováníjsou
vidite|n;ímdúkazempŤijetíKomenskéhodíla ve Švédsku'
Zachováni lond;inskéhovydáníPansophiaeprodromusz r. 1639v zámeckéknihovněukazujezájem švédsklchmocnáŤ o KomenskéhopansoÍické
myš|ení.
UvedenéexempláŤeKomenskéhoorbis pictus a lanua na zámku Skokloster
obsahujípilnépoznámky neznáméhočtenáňe
psanéinkoustem'Je vidět, žetyto
učebnicepoužívalašvédskášlechtave v uce sv ch potomkri.
pŤekladyKomenskéhodílalanua - dva zachovanéexempláŤev záŠvédské
meckéknihovně - jsou pŤíklademrecepce Komenskéhoučebnicve Švédsku.
Ianua se zde pouŽívalajižv r. |634 a prvnípŤekladvyšelv r, 1640;tentoexem-

Literatura
ANDREN, Erik
1948 Skokloster ett slotts bygge under stormaktstiden(Stockholm)
BLEKASTAD, Milada
1969 C omenirzs(Oslo-Praha)
BRTOVÁ, Bohus|ava- VIDMANOVÁ, Anežka
Stltdia Comeniana
1978 ,,Seznamděl J. A. K. zachovarrychpouze v zahraničí..,
et Historica 8
COLLIJN,Isac
194244 SverigesBibliografi ]Ó))'taLet, Band I, A-Q (Uppsala)
DUDÍr' geaa
1852 Forschungenin Sclweden (Brno)

Zkatkyvpopisukomenian:pp-stranylfo|-fo|io;[_recto(pravástranafolie);v_verso(levástranafolie);
s nebo str. _ strana: Pris BN _ národníknihovna v PaiíŽil skokloster - katalog na zámku Skokloster;BN _

HEIDEMARK, O.
1995 Eko av historien (Trelleborg)

Národní knihovna v Pďížil sp _ spalt (sloupec);Prgb _ pergamentovávazba; Uppsa|a UB _ Uppsa|a:univerzitní knihovna.
Isac CoIIijn vypracoval historickou bibliografii knih vydan1/chšvédskyna švédsképúdě(Co||tjn |942_411'
V německébibliografii neby|a podobná pravděpodobnědosud vypracována' což potvrdili v Krá|ovskékni-

LAGERHOLM, NiIS
|965 Den Svenska stormaktstidens hÓgadLiga begravningsskick 1650-1700
(Stockholm)

hovně ve Stockholmu i ve Skok|osteru'Místo tohoje rnoŽnénah|édnout
do Clklbque oÍ.Bolksprinted in the
Germttn.Speuking Colrntries (London: The British LibIafy, l 994), kde jsou komeniana na tňech stranách, a ro
č. K63l až K K6.52. Popis komenian není tak podrobn1/,takženelze knihy identifikovat s exemplďi, kterézde
uvádím. Tak napŤ.sign. K 639 by moh|a blt /anra ze Schaffhausenu uvedená zde pod číslem7. Další pŤíklad
velké bibliografie je Cataktgue generul des Livres imprinrcs de h Biblioteque Natiomle (Paris MDCCCVII)'

LINDBERG, S. G.
l976 ',Biblioteket pá Skokloster..,Biblis, str.132-.|2

kde jsou komeniana ve sloupci Z2l-234, a Cenerul Cutulogue of Printad Boo,Lr (London: British Museum,
1962),kdejsou komeniana ve sloupci 654-675.

9'7
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ÍatioS. H. & proxima post cam pagina.LONDINI Typis M. F. Sumptibus
L. Fawne,& S. Cellibrand,M.DC.XXXIX [= 1639].Voenit in coemiterio
Paulino sub signo serpentisaenei.
Prgb. 8:0. !21 + 288 pp

pláŤje na zámku Skokloster a ukazuje Komenskéhovliv na švédskou|ingvistišvédsk1/ch
slov' kter!
ku: pňekladatelSchroderusvypracova|znamenit! rejstŤík
slov v bec. Schroderusje též
se považujeZaprvni abecednírejstŤíkšvédsk;/ch
autoremprvní vědeckéjazykovéstudie o tvoŤeníslov' jež je na konci lexikonu
v r' l637), a nenívyloučeno'žebyl ov|ivněnKoLexiconlatino-scondium(vyd.

(ZibrtY:20734,20806;
Urbánková:
75;Skokloster
Per Brahefil. l31:
BM i 125sp.666)l

mensk)ím.
Ani dnešníšvédskágeneracena Komenskéhonezapomíná'Na zámku Skokloster uspoŤádaliv r. 199] v}'stavuDítě na zámku a orbis pictus by| vítanlm
exponátemdokumentujícímšlechtickouv chovu.

Závě rem
Dílo Jana Amose Komenského zachovanév knihovně ve švédském
zámku
Skok|osterje ukázkou Komenskéhovlivu na švédské
pridě.Vzhledem k tomu,
Že zámecká knihovna reprezentujevíce knihoven mnoha generacímocn;ích
šlechtick1/ch
majitelŮ a sbírekknih privodněuloŽen1ichna jejich rinnych zámje tato ukázka si|nym dokumentemrecepce Komenskéhodíla
cích ve Švédsku,
ve Švédsku
v časovém
obdobíod doby KomenskéhoživoÍaaŽ do dnešníchdn .
Rovněžexistencešvédsk1/ch
pŤeklad Komenskéhoděl a jejich zachováníjsou
vidite|n;ímdrikazem pŤijetíKomenskéhodíla ve Švédsku'
Zachováni lond;inskéhovydáníPansophiaeprodromusz r. 1639v zámeckéknihovněukazujezájem švédsklchmocnáŤ o Komenskéhopansofickémyš|ení.
UvedenéexempláŤeKomenskéhoorbis pictus a lanua na zámku Skok|oster
obsahujípilnépoznámky neznáméhočtenáňe
psanéinkoustem'Je vidět, žetyto
učebnicepoužívalašvédskášlechtave v uce sv ch potomkri.
pÍekladyKomenskéhodí|alanua - dva zachovanéexempláŤev záŠvédské
meckéknihovně - jsou pŤíklademrecepce Komenskéhoučebnicve Švédsku.
již v r. |634 a prvnípŤekladvyšelv r, 1640;tentoexemIanua se zde používala

Literatura
ANDREN, Erik
1948 Skokloster ett slotts bygge under stormaktstiden(Stockholm)
BLEKASTAD, Milada
1969 C omenir.rs(Oslo-Praha)
BRTOVÁ' Bohuslava - VIDMANOVÁ' Anežka
Studia Comeniana
1978 ,,Seznamděl J. A. K. zachovarrychpouze v zahraničí..,
et Historica 8
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Antická motivikaa ieiífunkce
a barokní|iteratuÍe
v renesanční

LINDBERG, S. G. - LOSMAN, Arne
|968 Ade ls bÓc ker och stormansbib liotek (Stockho|m)
LOSMAN, Arne
1980 Carl Gustav Wrangel och Europa (Uppsala)
1994 ,'I grevarnastid. En Brahe-historiagenom 400 ár.., Skokloster-studier,nr.
2',7
1996 ,,Adelsbiblioteketsom intellektuelltlandskap",Tvcirsniu,nr. 4 Ansikten,

(V DubraviověTheriobulii

a Rosově Discursu Lypirona)
LIBOR PAVERA

PILZ, Kurt
1961 Die Ausgaben des Orbis Sensualium Plaas (Norimberg)

Kulturní dějiny moderních staletí neznají všakepoch jednoliq,ch
a zjednoho kusu, inspiračně celistvych.
Václav Černy;Až do pŤedsíněnebes

RANGSTRÓM, Lena - SKERI, Karin _ WESTIN-BERG' Elisabeth
1980 Skoklosterslott och samlingar (Uddevalla)
TUULSE, Armin
1961 Skokloster kyrka (Strángnás)

V odbornéliteratuÍeblval velmi dlouho baroknístyl charakterizovánv opozici
pěti dichotomicklch znakti (lineárNejčastějiprostŤednictvím
k renesančnímu.
nost- malebnost,plošnost- hloubka,uzavÍenáforma _ otevňenáforma, rozmaktenitostdetailri- jednotnostcelku, absolutní- relativníjasnostpÍedmětnosti)'
ré ve známé práci Kunstgeschichtliche Grundbegriffe (19l5) vymezil Heinrich
WÓlflin (srov. Wel|ek 1963), Z takovéhoohraničeníbarokníhostylu mnoho
učenc vyvozovalo, Že baroko bylo kulturněhistorickouepochou zcela protichridnou renesanci. Tento názor dlouho pÍeŽiva|rovněž v odborné literatuŤe
psalo o tom, žev barokní|iterárnítvoro slovesnémbaroku'V níse pak nezÍídka
bě nenajdemeantickou vfbavu, nebo,jinak Ťečeno,
nenajdemeji tam v takové
jak
míňe, je to pňíznačné
umění.Táko{ risudeknemá však
právě pro renesanční
žádnéoprávnění,neboťbarokní teorie i praxe pracovaly s antick mi motivy vydatněa množství
jejich vlskytu u autorúl7. a | 8. stoletíje dokonce moŽno po.
važovatza svéhodruhu rněŤítko
Potvrzujíto stále podnětnáZjiš',barokovosti...
těníE. R' Curtia (l997)' ale rovněžzahraniční
bádání:,,MyŠlantyczna w barokowych tekstachreligijnychjest na porz4dkudziennym.Wiele jest w nich odniesieri do postaci lub w4tkÓw mitologicznych albo _ rzadziej - postaci autentycznych z czasÓw staroŽytnych.Mamy do czynienia w tych wypadkach z dziedzictwem porenesansowym, ale nie tylko _ lrzeba uwyglgdniÓ Žywotne echa
obiegu Šredniowiecznego.
Poetyki szkolne opieraly sig na autorachstaroŽytnych,
uczono wyraŽania pewnych myŠliczi stanÓw przez stypizowane symbole, ktÓ.
rych podstawgznajdywanow tekstachantycznych"(Maciuszko 1986: 85).

URBÁNKoVÁ, Ema
1959 Soupis děl J. A. Komenskéhov československj,chknihovndch... (Praha)
WALDE, O. V. C.
7916 Storhetstidenslittenira krigsbytenI, II (Uppsala)
ZÍBRT, Čeněk
|9|2 Bibliografie české
historie V (Praha)
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Materiálovym vlchodiskem následujícísrovnávacístudie se staly dvě v11;znamnéliterárnípamátky staršíčeské|iteratury- Dubraviova Theriobulia (Ra.
da zvížat)'tiskem poprvévydaná v bňeznuroku 1520,a Rosrjv DiscursusLypi.
rona, datovan rokem 165l a chovan do počátkutohoto sto|etípouze v ruko.
pise. V uvedenych spisech si povšimneme,jak frekventovanějejichautoŤivyu.
žívaliodkazu antiky, a to jak mytologické,tak historicképovahy,a jakou rilohu
tato antická motivika plnila v díle renesančním
na stranějednéa baroknímna
stranědruhé(srov,Antika rl českdkultura |9]8).

s nimiž Dubravius ve své
Daleko většípočetantickych postav a pŤíběhťt'
éry
Ťeck]/ch
historické
a zvláště Ťímsk]/ch
z
dějin.
pochází
skladbě pracuje,
na
nejstaršího
Theriobulie
známého
Ťeckého
autor
odkazuje
Hned několikrát
básníkaHoméra,jinak se až na v1ijimky zabyvá slavn1imi císaŤi,státníky,vojeprávníky a jinlmi v znamnymi osobnostmi, kteréproslavily
vrjdci, Íečníky,
obor svéčinnostinebo se jinak zapsaly do obecnéhopovědomí'
Kvantitativně vyjádÍeno odkazuje Dubravius ve syéTheriobulii da|eko častěji (vícenežz osmdesátiprocent)k historickéantickéskutečnostineŽ k mytologii. Toto dílčízjištění,žesvět antickémytologieje v Theriobulli oproti histo.
rickéantice v minoritnímpostavení,nám dovoluje konstatovat,ŽeDubravruzahistoricky ukotvenéosoby a vlastnosti,kterétyto osobnosti
jímaly pŤedevším
Životě.
praktickém
osvědčilyv
ktery velmi lapostav dostaly u Dubravia pŤídomek,
historick1ych
z
Některé
pÍedstavuje
jejich
stálost a dťrBrutus
tu
tak
charakteristiku:
poďává
pidárně
(Dubravius
pŤipomíná
Že
Brutus
dal odsoui
to,
zákonrj
v
dodrŽování
slednost
dit k smrti svédva syny, kteŤíse častnilispiknutíproti republice),Cato zastutétoindividualizacehistopuje tvrdost,Fabius zase váhání,ap. ProstÍednictvím
ricklch postav Dubravius nabádá panovníka,jakym se má učitbyt, nebo napozici vystňíhat.
opak,jak1ychvlastnostíse má ve vladaŤské
,,Jsouto ovšem,..pícharakteristikys dišeJ' B. Čapek,jeden ze znalc Theriobulie, 'jen stručné
daktick1/mostÍím,nikoli básnickéminiatury velk1/chosobností.Dubravius chce
vyznačitsouvislost antick1ichsuverén s českfmi,polsk;/mia uhersklmi králi
1936:43)' odlišně vy.
co nejnázorněji,a proto se pokoušío srovnávání..(Čapek
kter! soudí:,,ProtoŽe
světluje Dubraviovu tendenci k názornostiJosef TŤíška,
demiTheriobuliaje určenapro velmi mladéhokrá|e, uŽivá vhodně aÍ'ektivních
nutiv..(TŤíška
l990: 198).
Ujiné skupiny historickych postav zase Dubravius pro vykreslenídobrénebo špatnévladaiské vlastnosti uvádí kratšípŤíklad,z něhoŽ vyplyvá nějaké
obecnějšínaučení,
napŤ.v radě FénixověÍíká,Že

l.
V poŤadídruh! tiskem vydan! Dubraviriv spis náleží Žánrově k formě zviÍeci
alegorickérady, která do etapy renesancepŤešlaz literárníprodukce stŤedověku'ZaÍadit je1lze do souvislélinie,'rad..,,,naučení..nebo,'zrcadel..,
která má
v našíliteratuŤepočetné
zastoupeníod stŤedověkuv tvorbějazykově českéi |a.
tinské(NovtÍrada, Rada otce synovi, spis Pavla Žial<anrt sprd,vovna'Naučení
rodič m, Zrcadlo marnotratnyclz'aj.).Thto díla se |išilanejenjazykem, v němž
byla privodně sepsána, ale také zprisobem vyjádŤenírad, funkčnímurčením
i společensk;im,
sociálním a filozoÍick1imukotvením.Ve srovnánís Novou radou, pŤipísovanouSmi|u Flaškovi z Pardubic. odhalujeme v Theriobutii značné
mnoŽstvíantickéhoaparátu,jímŽ humanisticky orientovan autor obohatil pťr.
vodně stŤedověké
alegorickédílo.
Veškerouantickou v bavu v Theriobulii lze rozč|enitna dva typy:jdejednak
o odkazy na antickou mytologii, jednak o odkazy na historickéosobnostinebo
jiné historicky věrnéskutečnostiz antick;íchdějin' oběma typ m antickych reminiscencíje společnéto, Že vždyb;/vajípatŤičně
zakomponoványdo promluvy jednotlivéhoradíoíhozviÍetea netvoŤízvláštníoddíl. Král Lev na rady neodpovídá' neboť mu byla pňisouzena ri|oha pasivního posluchače,adresáta
všechrad, nicméněi pŤestuto komunikační
jednosměrnostprocházícel1/mdílem vědomío králově pÍítomnostia pĚijímánírad'
Z mytologickych reminiscencív Theriobulii |ze jmenovatodkaz na Kalliopé,
m zu eposu a hrdinskéhozpěvu, na Jupitera,jejího otce, na bohyni lásky, ',ne.
stoudnou..Venuši,
na mytickéholydskéhokrá|eThntala,dvakrátjejmenovánŤeck! hrdina Herkules, v radáchčtemei jménokrále Agamemnona,prosluléhoveli.
tele Řekri v trojskéválce, objevuje se zde i pozdně anticky b h Merkurius, brjh
obchodua zisku,jehožkult vznik| teprvev 5. stoletípŤ'n. l. Tímjsme všaktéměŤ
vyčerpalikorpus mytologickychpostav,na něžDubraviusve svémdí|eodkazuje.

[...]moudr:Íkrál nestrpí'
když vrile někoho pohání
k zločinu, hned však téŽnekárá
veŤejněprohÍeškya napodobíjen
vkusn;/druhjednání'jehož dbal Claudius,
a do Fénixov1/ch st vsadi| následujícípÍíběh,ktery tuto radu měl konÍlrmovat:
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Materiálovym q/chodiskem nás|edujícísrovnávacístudie se staly dvě v1/znamnéliterárnípamátky staršíčeskéliteratury- Dubraviova Theriobulia (Rclda zvížat),tiskem poprvévydaná v bŤeznuroku 1520,a Rostiv DiscursusLypirona, datovan rokem 165l a chovan do počátkutohoto stoletípouze v ruko.
pise.V uvedenychspisechsi povšimneme,
jak frekventovanějejich
autoŤivyuŽívaliodkazu antiky, a tojak mytologické,tak historicképovahy' ajakou rilohu
tato antická motivika p|nila v dí|erenesančním
na stranějednéa baroknímna
stranědruhé(srov,Antika a českdkultura 19]8)'

Daleko většípočetantick;ich postav a pÍíběhti's nimiž Dubravius ve své
skladbě pracuje, pocházi z historickééry Ťeck ch a zvláště Íímsk]/chdějin'
Hned několikrát odkazuje autor Theriobulie na nejstaršíhoznámého Ťeckého
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Kvantitativně vyjádŤenoodkazuje Dubravius ve svéTheriobulii da|eko častěji (víceneŽ z osmdesátiprocent)k historickéantickéskutečnostineŽ k mytologii. Toto dílčízjištění,že svět antickémytologieje v Theriobulii oproti historickéantice v minoritnímpostavení,nám dovoluje konstatovat,Že Dubravia zahistoricky ukotvenéosoby a vlastnosti,kterétyto osobnosti
jímaly pŤedevším
životě.
praktickém
osvědčilyv
postav dostaly u Dubravia pňídomek,ktery velmi |ahistorickych
Některéz
jejich
tak Brutus tu pŤedstavujestálost a drjcharakteristiku:
podává
pidárně
(Dubravius
pŤipomínái to, Že Brutus dal odsouzákonťr
v
dodrŽování
slednost
proti republice),Cato zastuspiknutí
kteŤí
se
ričastnili
syny'
své
dva
k
smrti
dit
tétoindividualizacehistopuje tvrdost,Fabius zase váhání,ap. ProstŤednictvím
rick1ilchpostav Dubravius nabádá panovníka,jakym se má učitb t, nebo napozici vystŤíhat.
,,Jsouto ovšem,..píopak,jak1/chvlastnostíse má ve v]adaŤské
charakteristikys dišeJ. B. Čapek,jeden ze znalc Theriobulie,,jen stručné
osobností.Dubravius chce
dakticklm ostŤím,
niko|i básnickéminiaturyve|k11ich
vyznačitsouvislost antickych suverén s českfmi, po|sk;/mia uhersk1imikráli
co nejnázorněji,a proto se pokoušío srovnávání..(Čapek1936:43).odlišně vysvětluje Dubraviovu tendenci k názornostiJosef TŤíška'kter1isoudí:,,ProtoŽe
demiTheriobuliaje určenapro velmi mladéhokrá|e,uživávhodně aÍ'ektivních
nutiv..(TŤíška
l990: l98).
Ujiné skupiny historick;/chpostav zase Dubravius pro vykreslenídobrénebo špatnévladaiské v|astnosti uvádí kratšípÍíklad,z něhožvypl1fvá nějaké
obecnějšínaučení,
napŤ.v radě FénixověÍiká,Že

t.
V poňadídruh;i tiskem vydan1/Dubraviriv spis náleŽížánrověk formě zviÍeci
a|egorickérady, která do etapy renesancepŤešlaz |iterárníprodukce stŤedověku' ZaÍadit jej |ze do souvislélinie ,,rad..,,,naučení..
nebo ,,zrcadel,.,která má
v našíliteratuÍepočetné
zastoupeníod stŤedověkuv tvorbějazykově českéi latinské(NovrÍrada, Rada otce synovi, spis Pavla Žídka JiŤíSpruivovna,NaučenÍ
rodičťtm'
Zrcadlo marnotratnycá'aj.).Tato díla se lišila nejenjazykem' v němž
byla pŮvodně sepsána, ale také zpťrsobemvyjádŤenírad, Íunkčnímurčením
i spo|ečensk1ím,
sociálníma fi|ozoÍick1/m
ukotvením.Ve srovnánís Novou radoa, piipisovanou Smi|u Flaškovi z Pardubic.odhalujemev Theriobulii značné
množstvíantickéhoaparátu,jímž humanisticky orientovan! autor obohati|pťr.
vodně stŤedověké
alegorickédílo.
Veškerouantickou v bavu v Theriobulii|zerozč|enjtna dva typy:jdejednak
o odkazy na antickou mytologii, jednak o odkazy na historickéosobnostinebo
jiné historicky věrnéskutečnostiz anticklch dějin. oběma typrim antickych reminiscencíje společnéÍo,Že vždy b;/vajípatŤičně
zakomponoványdo promlu.
vy jednotlivéhoradícíhozviÍetea netvoÍízvláštníoddíl' Král Lev na rady neodpovídá' neboť mu byla pŤisouzenariloha pasivního posluchače,adresáta
jednosměrnostprocházícel1/mdívšechrad, nicméněi pŤestuto komunikační
lem vědomío krá|ově pŤítomnosti
a pňijímánírad.
Z mytologick ch reminiscencív Theriobulii |ze jmenovatodkaz na Kalliopé'
m zu eposu a hrdinskéhozpěvu, na Jupitera,jejího otce, na bohyni lásky, ,'ne.
stoudnou..Venuši,
na mytickéholldskéhokrále Thntala,dvakrátjejmenovánŤeck1íhrdina Herkules,v radáchčtemeijméno krále Agamemnona,pros|uléhoveli.
te|e Řekrj v trojskéválce, objevuje se zde i pozdně anticky btih Merkurius' brih
obchodua zisku,jehožku|t vznikl teprvev 5. stoletípň.n. l. Tímjsme všaktéměŤ
vyčerpalikorpus mytologick;ichpostav,na něŽDubraviusve svémdíleodkazuje.

[...]moudrÝ král nestrpí,
když vťrleněkoho pohání
k zločinu,hned však téŽnekárá
veŤejněprohŤešky
a napodobíjen
vkusny druhjednání,jehoŽ dbal Claudius,
a do Fénixov ch rist vsadi| nás|edujícípŤíběh,kter1ituto radu měl konfirmovat:
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By| kdysi stolovník,o němžse
věŤilo,že tajně ukradl
v nádhernémpaláci nádobu
ze z|ata.Pňi dalšíhostině Caesarjen
jemu dal měsidlo hliněné.
Hrubě nic nevytkl a tak si
udrželdál jeho pŤátelství.

filozofa v Theriobulii odkazuje explicite jen dvanosti. Ačkoliv na uvedeného
státuje velmi dobÍepatrné,
panovníkaa uspoŤádání
rá1 , nue.tnutékoncepce
byl Dubraviovi vzorem a snad pŤímoideálem.
z" piuton.t.ymodel společnosti
piuionouu filozofii poznal Dubravius nepochybněza svlch studiína univerzitě
většímíŤe,neŽje z jeho Theriobulie
u Padouě, pozna|ji však zŤejměv daleko
je
tim, Že jeho konoatrné.Že na Platona neodkazuječastěji, snad zptisobeno
Autorovi nicméně
iutt , ptutonoq/m učenímnebyl pÍím!,ale zprostňedkovan;/.
pojetí;pÍedstavu,která
Jal základnípŤedstavuo fungováníStátuv platonském
vládce má byt záko'.netuu podstátě dvě podoby: v první fazi Platon hlásal, že
jeho názor proměnil v tom smyslu, Že
nem sám sobě, zatímcove fázi druhése
ale je k tos t by měl bytíizen zákony,kteréjiž nem že vytváŤetvládce sám,
jsou
jedině
schopni rozlišit
kteŤí
mu potieba slupina pŤedníchlidí (ÍilozoÍbvé,
dobspravedlivéod nespravedlivého),a teprve moudr! vládce a rádci vytváÍejí
lidé
''niŽrou obec (polis). Na vládnutíby se neměli v ŽádnémpŤípaděpodílet
vláda mudrcri.Proto si Dubra.
ale vflučně aristokracie,tj. vláda nejlepších,
ší..,
vius vybirá z Platona pro radu, kterou vložil do tist Leoparda, právě myšlenku,

(Dubravius1983:79)

vládce (Julius Caesar,Augustus, DomiciČetnostodkazŮ na v znamnéŤímské
ánus, Claudius, aj.) dává tušit,že Dubravius jménatěchto postav,jejich v|astnosti nebo pŤíběhyzjejich životanezasazovaldo Theriobulie náhodněabez zápokuměru' Jeho Theriobulia nebyla pouze politickou alegorií'ale svébytn;,im
sem o definovánívladaŤeajeho vztahu ke společnosti,zejménaovšemke dvoru. Dubravius si v radách všímalteorie aŤízenístátu (zejménav radách prvního dne) a osobníchvlastnostípanovníka(zde využívalv podstatězásad Kesmorálky), méněpozornostivěnoval vztahu panovníkak bohu a k podda.
ťanské
n]Ím(Petrri l983). Rovněž vztahy mezi ostatnímivrstvami společnostinavzitjem ponechávalautor bez komentáŤri,
resp. prostÍednictvimzviÍatvladaŤiradil:
Je-li to moŽné,pak vyhni se cizinc m
a lidem, kteÍíjsou nízkého
p vodu, aby se nestalo,
Že ti z|e poradía zcela
nákazou poskvrníTvoji zem.
Ž1jiciv blaženství['.']

podle níŽse
vládci majístát
jen lidé vzdělaní,nebo ti, kteňívŽdy
učencemilují'
Platonovy názory však Dubravius, člověk uvažujícízásadně pragmaticky (srov.
jeho činnosthospodáŤskou),značnězrelativizoval (o relativizaci platonismu
i moŽnost
u Dubravia srov. PetrŮ 2000). V Theriobulii tak napŤíkladpŤipouští
Platonovy
poměÍující
špatného
vládce, o němžPlaton neuvažoval.Dubravius,
že skutečnostje
piedpoklady svou vlastnízkušeností(empirií),rovněžzjišťuje,
Platonova mokorekturám
dalším
proti teorii mnohdy jiná, a dospívák četn]ym
díla.
literárního
delu společnosti,kterépak vtělil do podoby
Je pŤekvapivé,že autor v jednotlivlch zvíŤecíchradách neargumentujepŤíběhy z bájnáantickéminulosti, ale daleko častějiprakticklmi pÍíkladyz anÍickéhistorie.Dubraviovi, jak se zdá, byly i v tomto ohledu velice blízkéPlatonovy názory, Žebájenemají ve v;/chověmísta'neboťoslabujírictu k bohrim, a Že
uměnínemá rozněcovatvášněa podporovatlidskévady, ale má sloužitv]ihradně k ričelúmmravnosti.o riloze uměnív životěčlověka(panovníkanebo dvora) se však v Theriobulii detailněji nerozepisuje.
Z toho, co zatímbylo uvedeno o Theriobulii a Í.unkciantick;ichmotivú,je
možnoučinitdílčízávěr. Neien v pŤístupu
k inspiračnímuzdroji a v jeho ideo-

(Dubravius 1983:'79)

Vzdáleně jako by se tu ozyvaly rady Aristotelovy jeho svěŤenciAlexandrovi,
Á/exandreidě (srov. verše202_300,
kteréčtemeo dvě stoletídŤíveve staročeské
Alexandreida 1963:3.:.40} I tento nezájemo nižšívrstvy společnostiukazuje
vladďe'
na skutečnost,Že v centru Dubraviova myšlenístá| ideál renesančního
zakotveny sv1ímivlastnostmiv osvědčench postaváchpozdně antickéspolečk zanedbánosti. Renesančníuvědoměnívedlo autoradíla v nejednompŤípadě
ní zÍetelena pÍirozenounebo obecně uznávanoupovahu zviÍat;je tu, na rozdí]
je
od Smila, patin! odklon od vfkladri stŤedověklchfyziologri. Velmi nápadné
(srov.
myslitelé
pak zejménato, že Dubravius - podobně jako jiní renesanční
Platona ajeho učenío společčapek l975 nebo Borowski |g9z)_ se pŤidržuje
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By| kdysi stolovník,o němžse
věŤilo,že tajně ukradl
v nádhernémpaláci nádobu
ze z|ata.PÍi dalšíhostině Caesarjen
jemu dal měsidlo hliněné.
Hrubě nic nevytkl a tak si
udrželdál jeho pŤátelství.

filozofa v Theriobulii odkazuje explicite jen dvanosti. Ačkoliv na uvedeného
koncepce panovníkaa uspoÍádánístátuje velmi dobŤepatrné,
k,át, , nuč'tnuté
byl Dubraviovi vzorem a snad pŤímoideálem'
-pi*onouu
Že platonsky model společnosti
Rlozofii poznal Dubravius nepochybněza svlch studiína univerzitě
ji však zÍejměv daleko většímíŤe,neŽje z jeho Theriobulie
poznal
u Padouě,
je
tím,Že jeho konoatrné.Že na Platona neodkazuječastěji, snad zptisobeno
Autorovi nicméně
lutt, ptutonovlm učenímnebyl pŤím!,ale zprostŤedkovan./'
pojetí;pŤedstavu,která
á,a| zák|adni pŤedstavuo fungování státu v platonském
vládce má byt zákoměla v podstátědvě podoby: v první fázi Platon hlásal, že
jeho názor proměnil v tom smyslu, že
nem sám sobě, zatímcove fázi druhése
ale je k tos t by měl bytíízen zákony,kteréjiž nemrjževytváŤetv|ádce sám'
jsou
jedině
schopni rozlišit
mu pátÍebaskupina pŤedníchlidí (filozofové,kteŤí
dobspravedlivéod nespravedlivého),a teprve moudr! vládce a rádci vytváŤejí
podílet
lidé
''nižrou obec (polis). Na vládnutíby se neměli v žádnémpŤípadě
vláda mudrc . Proto si Dubra.
ší..,ale vyturne aristokracie,tj. vláda nejlepších,
vius vybirá z Platona pro radu, kterou vložil do rist Leoparda, právě myšlenku.

(Dubravius1983:19)

vládce (Julius Caesar,Augustus, DomiciČetnostodkazŮ na v znamnéŤímské
ánus, Claudius, aj.) dává tušit,že Dubravius jménatěchto postav,jejich v|astnosti nebo pŤíběhyzjejich životanezasazovaldo Theriobulie náhodněabez zápokuměru' Jeho Theriobulia nebyla pouze politickou alegorií,ale svébytn;,im
sem o definovánívladaŤea jeho vztahu ke společnostt,zejménaovšemke dvostátu (zejménav radách prvni
ru. Dubravius si v radách všímalteorie a Ťízení
ho dne) a osobníchvlastnostípanovníka(zde využival v podstatězásad Kesmorálky), méněpozornostivěnoval vztahu panovníkak bohu a k poddaťanské
n;Ým(Petrri l983). Rovněž vztahy mezi ostatnímivrstvami společnostinavzájem ponechávalautor bez komentáŤťr,
resp. prostÍednictvimzviÍatvladaŤiradil:
Je-li to moŽné,pak vyhni se cizinc m
a lidem, kteííjsou nízkého
p vodu, aby se nestalo,
Že Íi z|e poradía zcela
nákazou poskvrníTvoji zem,
ŽIjici v blaženství['..]

podle níŽse
vládci mají stát
jen lidé vzdělaní'nebo ti, kteií vŽdy
učencemilují.
zásadněpragmaticky(srov.
Platonovy názory všakDubravius, člověkuvažující
jeho činnosthospodáÍskou),značnězrelativizoval (o relativizaci platonismu
i moŽnost
u Dubravia srov. Petr 2000). v Theriobutii tak napŤíkladpŤipouští
Platonovy
poměŤující
špatného
vládce, o němžPlaton neuvažoval.Dubravius,
žeskutečnostje
pňedpokladysvou vlastnízkušeností(empirií),rovněŽ zjišťuje,
Platonova mokorekturám
proti teorii mnohdy jiná, a dospívák četn]fmdalším
díla.
literárního
delu společnosti,kterépak vtělil do podoby
Je pŤekvapivé,že autor v jednotlivjch zvíŤecíchradách neargumentujepŤíběhy z bájnáantickéminulosti, ale daleko častějipraktick]/mipŤíkladyz anÍickéhistorie.Dubraviovi, jak se zdá, byly i v tomto ohledu velice blízkéPlatonovy názory, Žebájenemají ve qÍchově místa,neboťoslabujírictu k boh m, a Že
uměnínemá rozněcovatvášněa podporovatlidskévady, ale má sloužitv]ihradně k ričelrjmmravnosti.o riloze uměnív Životě člověka(panovníkanebo dvora) se však v Theriobulii detailněji nerozepisuje.
Z toho, co zatímbylo uvedeno o Theriobulii a funkci antick]ÍchmotivŮ' je
možnoučinitdílčízávěr. Nejen v pŤístupu
k inspiračnímuzdroji a v jeho ideo-

(Dubravius 1983:'79)

Vzdáleně jako by se tu ozyvaly rady Aristotelovy jeho svěŤenciAlexandrovi,
Á/exandreidě (srov. verše202_300,
kteréčtemeo dvě stoletídŤíveve staročeské
Alexandreida 1963:374o). I tento nezájemo nižšívrstvy společnostiukazuJe
vladaŤe'
na skutečnost'Že v centru Dubraviova myšlenístál ideál renesančního
postaváchpozdně antickéspoleČzakotveny sv;ímivlastnostmiv osvědčen1/ch
nosti. Renesančníuvědoměnívedlo autoradíla v nejednompÍípaděk zanedbáni zÍeLe|ena pŤirozenounebo obecně uznávanou povahu zviÍat;je tu, na rozdíl
ocl Smila, patrny odklon od vfkladri stňedověkychfyziologri. Velmi nápadné1e
myslitelé(srov.
pak zejménato, že Dubravius - podobně jako jiní renesanční
Platona ajeho učenío společčapek l975 nebo Borowski 1992)_ se pŤidržuje
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Véa esteticképroměně v souladu s estetick}'mi
konvencemi svédoby, ale rovněžv pojetípanovníkaa teorie i praxe vládnutí pÍesvědčivě
se
zrcadliDubraviovy humanistickétendence,ba dá se dokonce Íici,
Že Dubravius v Theriobulii
svoji humanistickouučenostpňímovystaviI na odiv.
Antickou motiviku autentickéhocharakteruve sk|adběfunkčněvyuŽil pŤi formovánípodoby
ideálního
vladaňea pŤizkonkretizováni jeho hledar1./ch
vlastností.

il.
V Rosově Discursu ptisobíanticky aparát daleko pňíznakclvěji
neŽli v |atinsky
psanéTheriobulii. Už jen proto, že Dubravius napsa| svoji
skladbu |atinsky
v tradičnímantickémmetru, zatímcoRosa užívalčeštinyá až najedrnou
v1i.]imku sylabickéhoversiÍrkačního
Systémus oslaben m metrem jednotliv;/oh
veršŮ.Antické reminiscencev Rosově skladbě byly v poc|statědárry_ podobně
jako u Dubravia _ pÍedevším
autorovym klasick;/mhumanistick . u,áělání,o,
ale kromě toho i dobovou normativnípoetikou a strukturousoudobéhojazyka,
pŤeplněného
cizím lexikem'
RovněŽ u Rosy lze rozlišit v zásadě dvojí typ odkazrj na antiku: jde opět
o s|ožkumytologickou a s|ožku historickou. Zatimco v pňípaděThžriobutie
jsme zjistili, že ve většiněpŤípad Dubravius odkazoval rrahistorickou
anttku,
u Rosy konstatujemev]ysledekopačny:mytologická antika je u něj v majclrir
ním postaveníoproti antice historické'
NejčastějiRosa pňipomínáznáméantickébohy a bohyně (Amor, Kupido, Venuše,Diana, Aurora, Fortuna,Neptun, aj.), slavnéherojc trojskéváIky a potom
ty mytologicképostavy,v jejichž životěsehrála drjleŽitourilohu |áska.Vribec
nejčastějiodkazoval Rosa na osvědčené
milostnédvojice, jako byly napŤ.Admétosa Alkéstis (aby byl Admétos,ričastník
v pravy Argonaut , zbaven ostnu
smrti, musí se někdo z jeho b|ízklch obětovat,obětujese tedy jeho choť,která
sc všaknakonec díky svéodvaze z podsvětívracína zem)' Capaneusa Euadné
(dvojice z anticképověsti Sedm proti Thébám),Aeneas a Dido (královna Dido
se zami|ovalado slavnéhotrojskéhokraleviceAen ea,kdyžvšakAeneas na pŤáníboht]odplu| do Itálie, usmrtila se),Pyramus a Thisbé(babylonští
milenci, jejichŽ sĎatkubránili rodiče).Kromě milostn ch párri,kterémajíoporu v
antické
mytologii, se v Discursu objevuje celá plejáda dvojic, jejichžjnrénai pŤíběhy
mají privod zcela nejasn (Benno a Bennina, Ce|tis a Cestilidis, Faros a Filomena,Lenofont a Larisa, aj.).PoslednívydavatelkaRosovy skladby Zdeřka Tichá o jménechtěchto pár soudila' že snad šlo o postavy ,,z mÓdních románrj,
144

či z literatury,kterou z,atimneznáme a jež se možná ani nedochovala..(Tichá,
ijiné vysvětlenípňítomnosti
ed. l968: 2l9). Nask;/táse pochopite|ně
těchtopostav:|Zeje povaŽovatZa autorskoufikci.
Fiktivní anticképostavy nás v barokníliteratuŤe
to|ik neudivují,pokutl si dripoetiky' zv|áštěpasážeo poekladně pročterneněkterou z barokníchpŤíruček
zii. NapňíkladbarokníteoretikBa|bínve VerisimiliíchpovaŽova|báseĎ za fikci
a fikci za duši poezie; ,'pro mne není nejlepšímbásníkem,.,uvažujeBalbín,
,,kdo ovládá největšípočetzákonri poezie, n1/brŽkdo budto nejdokonalejinapodobístarébásníky,anebo sám dovede Žítze svéhoa s d stojnou vyna|éza.
jak
VoStídě]á umění..(Balbín |969:99)' Jde o novum:za autoraje považován
ten, kdo uměnínapodobuje,tak ten, kdo je tvŮrčíosobnostív dnešnímsrnyslu
a pouŽíváÍikce.
Vedle mytologickych a Íiktivníchdvojic však Rosa pracoval takés postavami z historickééry antick;/chdějin' z nichžpÍipomeřme napŤ.slavnou dvojici
Antonia a Kleopatru (tento milostn! pár se paralelně objevuje takéve skladbě
Svadebníprst nek z Michnovy Loutny-české,
cožbyla skladbaduchovníhocharakteru).Za povšinrnutístojí' že skutečné
anticképostavy se u Rosy častovyskytujív piítomnostipostav smyšlenych;tírnjako by autor těm partiím,které
by mohly byt vnímányjako smyš|enka,dodáva|alespoř zdánískutečnosti.
Vyznam tohoto sousedstvípěkně vyjádňi|aZÁe ka Tichá' když napsala:,,Tím,že
se historicképostavy objevujíu Rosy ve společnostipostav mytologicklch, na.
stává složitější
vyznamová hra, kteráje driležit1/m
znakem barokníhouměnívrjbec' nejen světsképoezie, ale i básnictvíduchovního,vytvarnéhoumění i hudby.. (Tichá |974 57). Zajímavéje, že oba typy antickych motivri,postav a pňi
běhri, mytologickéi historické,se vedle sebe vyskytují bez toho, Že by autor
rozlišovalmezi pravdou a nepravdou,autenticitoua fikcí.

ilt.
Dobu vzniku Dubraviovy Theriobulie a Rosova Discursu Lypirona dělí od sebe
jen málo pŤessto ]et.KaŽdá z obou skladeb vyrristáz potňeba poetikyjiné kulturněhistorickéetapy. Zjistili jsme, že společn;Ím
rysem obou skladeb je mj.
časté
používání
antickéhoaparátu,a to jak mytologické,tak historicképovahy.
Závěremje nutnopoložitsi otázku, pročpracujeDubravius pÍedevším
s antikou
historickou,zatímcoRosa naopak s mytologicklmi pňíběhya postavami'
Pňi koncipováníodpovědi lze vyjit opět z Balbínov,!chVerisimilií,v nicbŽ se
objevuje požadavekpodávat antiku kňesťansk1im
zprisobem.Antika mě|a pro
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véa esteticképroměně v souladu s estetick mi konvencemi svédoby, ale rovněŽ v pojetípanovníkaa teorie i praxe vládnutíse pŤesvědčivě
zrcadlíDubraviovy humanistickétendence,ba dá se dokonce Íici,že Dubravius v Theriobulii
svoji humanistickouučenostpiímo vystavi| na odiv. Antickou motiviku autentickéhocharakteruve skladbě funkčněvyužil pŤi fbrmovánípodoby ideálního
vladaŤea pňi zkonkretizovánijeho hledanych vlastností.

il.
V Rosově Discursu prisobíanticky aparát daleko pŤíznakovějinež|iv latinsky
psanéTheriobulii, Už jen proto, Že Dubravius napsal svoji skladbu latinsky
v tradičnímantickémmetru, ZatímcoRosa uŽívalčeštinya až najedinou vy.
jimku sylabickéhoversiÍikačního
systémus oslaben;ímmetrem jednotliv;/ch
veršri.Antické reminiscencev Rosově skladbě byly v podstatědány _ podobně
jako u Dubravia - pŤedevším
autorov m klasick;/mhumanistick]imvzděláním,
ale kromě toho i dobovou normativnípoetikou a Strukturousoudobéhojazyka,
pŤeplněného
cizím lexikem.
RovněŽ u Rosy lze rozlišit v zásadě dvojí typ odkazri na antiku: jde opět
o složku mytologickou a složku historickou' Zatímco v pŤípaděTheriobulie
jsme zjistili, že ve většiněpÍípadriDubravius odkazoval rrahistorickou antiku,
u Rosy konstatujemev sledek opačn : mytologická antika je u něj v majorit
nímpostaveníoproti antice historické.
NejčastějiRosa pŤipomínáznámé
antickébohy a bohyně (Amor, Kupido, Venuše,Diana, Aurora, Fortuna,Neptun, aj.), s|avnéheroje trojskéválky a potom
ty myto]ogicképostavy, v jejichž životě sehrála d ležitoutilohu láska' V bec
nejčastějiodkazoval Rosa na osvědčené
milostnédvojice, jako byly napí.Admétosa Alkéstis (aby byl Admétos,rlčastník
v]ipravyArgonaut , zbaven ostnu
smrti, musíse někdo z jehoblizk,lch obětovat,obětujese tedy jeho choť,která
sc všaknakonec díky své odvazez podsvětívracína zem), Capaneusa Euadné
(dvojicez anticképověsti Sedm proti Thébám),Aeneas a Dido (královna Dido
se zamilovalado slavnéhotrojskéhokraleviceAen ea' když všakAeneas na pŤá.
níbohtjodplul do Itálie, usmrtila se),Pyramus a Thisbé(babylonští
milenci, jejichž sřatku bránili rodiče).Kromě milostnlch párri,kterémajíoporu v antické
mytologii, se v Discursu objevuje celá plejáda dvojic' jejichŽ jménai pŤíběhy
majíptivod zcela nejasn (Benno a Bennina, Celtis a Cestilidis, Faros a Filo.
mena,LenoÍbnta Larisa' aj.).Pos|ednívydavatelkaRosovy skladby ZdeítkaTjchá o jménechtěchto párti soudila' Že snad š1oo postavy ,,z modníchromán ,
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či z literatury, kterou zatim neznáme a jež se možná ani nedochovala.. (Tichá'
těchtopo.
ed.1968:219).Naskytá se pochopitelněijiné vysvětlenípÍítomnosti
stav:]ze je považovatza autorskoufikci.
Fiktivní anticképostavy nás v barokníliteratuňetolik neudivují,pokud si dťrpoetiky, zv|áštěpasážeo poekladně pročtemeněkterou z barokníchpňíruček
zii. NapŤíkladbarokníteoretik Balbín ve Verisimiliíchpovažovalbáseř za fikci
a fikci za duši poezie; ,,pro mne není nejlepšímbásníkem,..uvažujeBalbín'
',kdo ovládá největšípočetzákonúpoezie, nybržkdo budto nejdokonalejinapodobístarébásníky,anebo sám dovede žit ze svéhoa s dristojnouvyna|éza'
vostídělá umění..(Balbín |969: 99). Jde o novum:.Za autoÍaje považovánjak
ten, kdo umění napodobuje,tak ten, kdo je tvrirčíosobnostív dnešnímsmyslu
a používáfikce.
Vedle mytologick;/cha Íjktivníchdvojic však Rosa pracova|takés postavarni z historickééry antick1ichdějin, z nichŽ pŤipomeřmenapŤ.slavnou dvojici
Antonia a Kleopatru (tento milostn1ipár se paralelně objevuje takéve skladbě
cožbyla skladbaduchovníhochaSvadebníprstynekz Michnovy Loutny české,
anticképostavy se u Rosy častovyrakteru).Za povšimnutíStojí,Že skutečné
postav smyšlenych;tímjako by autor těm partiím,které
skytujív pŤítomnosti
V:Íby mohly byt vnímányjako smyšlenka,dodával alespoř zdání skutečnosti.
znam tohoto sousedstvípěkně vyjádŤIlaZÁeílkaTichá, kdyŽ napsala:,,Tim, Že
se historicképostavy objevujíu Rosy ve společnostipostav mytologick1/ch,naznakembarokníhouměnívri.
stává sloŽitějšivyznamováhra, kteráje dťrleŽit1im
bec, nejen světsképoezie, ale i básnictvíduchovního,v tvarnéhoumění i hudby.. (Tichá 1974 57).Za1imavéje, že oba typy antick]/chmotivti,postav a pŤíběhťr,mytologickéi historické,se vedle sebe vyskytují bez toho, Že by autor
rozlišovalmezi pravdou a nepravdou'autenticitoua fikcí.
1il.
Dobu vzniku Dubraviovy Theriobulie a Rosova Discursu Lypirona dělí od sebe
jen málo pÍessto |et. KaŽdá z obou sk]adebvyrristáZ potŤeba poetikyjiné kulturněhistorickéetapy.Zjistili jsme, Že společnm rysem obou skladeb je mj.
časté
používání
antickéhoaparátu,a to jak mytologické,tak historicképovahy.
s antikou
Závěrem je nutno položit si otázku, pročpracuje Dubravius pŤedevším
historickou, zatimco Rosa naopak s mytologicklmi pŤíběhya postavami.
PŤi koncipování odpovědi lze vyjít opět z Balbín ovych Verisimilií, v nichŽ se
zprisobem.Antika mě|a pro
objevuje požadavekpodávat antiku kÍesťansk1im

105

barokníautory včetněBalbína vlrazné poetick]Ícharakter'Pro barokníhočlo.
věka šlo v pŤípaděantiky o něco ,,kásného..,,,básnického.,,
poetického.Barokní autoŤinemohli na jednéstranězastŤít,
žeantika byla pohanská,ale to jim na
stranědruhév zásadě nebránilo,aby antiku oceřovali projejí pŤitažlivou
básnivost,pŤímo,,literárnost...
Zatimco tedy u Dubravia má antická motivika funkci argumentační,
u Rosy
mě|a pŤispětk fantastičnostiaposloužilajako prostňedekpoetizacereality (driraz proto Rosa klade na m;/tus,kter! pro něj byl daleko poetičtější
nežhistorie).
Závěr, k němužjsme dospě|i,vedle pozitivníchzjištěnínastolujeotázky pro
da|šíbadate|ské
usilování'Dalšíbádání v oblasti v;izkumu funkce antickémotiviky v barokníliterárnítvorbě musípŤedevším
precizovatplatnost měry: čím
většídistanceod etapy humanismu,tím méněantickych reminiscencíse nachází v barokním literárním di|e. Z našichanal;/z vyp|!vá, že v českéliteratuŤe
v 17' stoletíještě pŤeŽívalyněkterétradice renesančního
humanismu, ačkoliv
postupnějiŽ by|y rozrušoványa pŤekr1iványbaroknímviděním světa. Neplatí
tedy v zásadě distinktivní znaky antiteticképovahy, jimiž druhdy Heinrich
WÓlflin (srov.Wellek l963) vymezil baroko proti renesanci.Z hlediska literárníhoprocesu lze mluvit spíšeo kontinuitěnežo diskontinuitěmezi epochourenesance a baroka, jak na to nepochybně správně upozornil již F. X. Šalda
(1935/36)ve známémeseji o |iterárnímbaroku cizím i domácím. Rozborem
konkrétníholiterárníhomateriálu se navíc znovu podaŤiloukázat' že literární
proces nelze chápatjako mechanickéstŤídání
protikladn;/chobdobí,ale daleko
spíše- ňečenoslovy Eduarda Petrrj_ ,jako vlvojové kontinuum,kterémá povahu označitelnouBergsonovlm pojmem ,trvání.,a v němŽ se prostupujeliterárníminulost,současnost
i budoucnost[...]..(Petrú
1996:294).
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barokníautory včetněBalbína v,lraznépoeticky charakter.Pro barokníhočlověka šlo v pŤípaděantiky o něco ,,krásného..,
poetického.Barok,,básnického..,
ní autoÍinemohli na jednéstranězastŤít,
žeantika byla pohanská,ale to jim na
stranědruhév zásadě nebránilo,aby antiku oceřovali projejí pňitažlivoubásnivost,pŤímo',literárnost...
ZaÍimcotedy u Dubravia má antická motivika funkci argumentační,
u Rosy
měla pňispětk fantastičnosti
a posloužilajako prostňedekpoetizacereality (driraz proto Rosa klade na mftus, kter1ipro něj byl daleko poetičtější
neŽhistorie).
Závěr, k němužjsme dospěli, vedle pozitivníchzjištěnínastolujeotázky pro
dalšíbadatelskéusi|ování.Dalšíbádání v oblasti vlzkumu funkce antickémotiviky v barokníliterárnítvorbě musípÍedevším
precizovatplatnostriměry:čím
většídistanceod etapy humanismu,tím méněantick1ichreminiscencíse nachází v barokním literárním dí|e.Z našichanal1iz vypllvá, že v českéliteratuĚe
v l7. stoletíještě píeŽívalyněkterétradice renesančního
humanismu, ačkoliv
postupnějiŽ byly rozrušoványa pŤekr vány baroknímviděním světa. Neplatí
tedy v zásadě distinktivní znaky antiteticképovahy, jimiž druhdy Heinrich
WÓlflin (srov.Wellek l963) vymezil baroko proti renesanci.Z hlediska literárníhoprocesu lze mluvit spíšeo kontinuitěneŽo diskontinuitěmezi epochourenesance a baroka' jak na to nepochybně správně upozornil již F. X. Šalda
(|935136)ve známémeseji o literárnímbaroku cizim i domácím. Rozborem
konkrétníholiterárníhomateriálu se navíc znovu podďilo ukázat, Že |iterárni
proces ne|ze chápat jako mechanickéstŤídání
protikladn]/ch období, ale daleko
spíše- Íečenoslovy Eduarda Petr - ,jako vlvojové kontinuum, kterémá po.
vahu označitelnouBergsonoq/m pojmem ,trvání.,a v němžse prostupujeliterárnírninulost,současnosti budoucnost[...]..(Petrri 1996:294)'
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Českátiteraturana Moravě
pÍeIomuí8. a 19. století
J | Ř ÍF I A L A , M A R I E s o B o T K o V Á

Termín',českáliteratura..lze, jak známo, chápat v širšímiužšímsmyslu slova:
zvláštěve staršímobdobíse do kontextu české|iteraturyvčleĎujíi dí|apsaná
kulturnímprostŤedí
latinsky,pokud vznikla v českomoravském
a obracejíse pri(moravskému)čtenáŤi,
zatimcopočínaje
národnímobrozením
márně k českému
literárnídějiny zpravidla omezujína Iiterárnídíla,ježjsou českánejen
se české
svou náplní,ale i sv m jazykem. TÍebažese v poslednídobě projevujetendence vŤazovatdo syntetizujícíchpŤehled novodobéčeskéliteratury i tvorbu německy píšících
autorrižijícíchna zemíČecha Moravy, neníto doposud běžn1i
rizus.Proto se - rovněŽ v zájmu Stručnosti
našehopĚíspěvku- omezímena charakteristiku česky psané literární tvorby, jeŽ vznlk|a na Moravě pÍelomu
l8. a l9. století,pŤesnějivzato během dvaceti|etí|792_1812.Jsou to sice mezníky danéudálostmi více politick1/minežliterárními,tj. počátkema závérem
válek habsburskémonarchies revolučnía napoleonskouFrancií,ale _jak se pokusímeukázat - právě tyto události víceči méněovlivřovaly tehdy nejfrekventovanější
formu česk ch slovesn ch aktivit _ lidovépaměti' odtud rovněžplyne' žečeskypsanou literaturuna Moravě pŤelomul8. a 19. stoletíneomezujeme na tvorbu artistní,ostatněnijak bohatou,a|e že pokládáme za plnoprávnou
součásttétoliteratury'v1/stižněji
Ťečeno
slovesnosti,rovněžtvorbu po|olidovou
a lidovou, pokud ovšemjsme s to ji datovat.
PŤestoje rok |.|92 vlznamnlm mezníkemz hlediskačeskomoravské
literární
kultury- právě v tomto roce vydal JosefDobrovskÝ (|753_1829) vPraze Geschichte der bÓhmischen Sprache und Literatur - Dějiny českéŤečia literatury, na nichž
pracoval ze1ménav olomouci během svéhoprisobeníve funkci vicerektora a rek.
tora generálníhosemináŤev Hradisku. Téhožroku se Dobrovsky vypravil na v!zkumnoucestudo Švédska
a Ruska, aby podle vlastníchs|ov ,,mohlobjasnitihis.
torii a literaturu celého národa slovanského..'Vraceje se z Moskvy zastavi| se
Dobrovsk;ídne 5. nora 1793v olomouci, aby navštívilnejvlznamnější
osobnost
moravskéhoosvícenství,profesora práv olomouckého lycea Josefa Vratislava
Monseho (|133_|,793),Zastihl všakpÍítelena smrtelnémloži a - jak napsalJa.
roslavVlček _ ,,taKka stydnoucímujiž musil ještěvykládati,kolik nakoňistil...
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na Moravě
ceská |iteratura
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TŘÍŠrcR,:oseI
1990 PŤedhusitskébajlcy (Praha:Vyšehrad)

Termín,,českáliteratura..lze, jak známo, chápat v širšími uŽšímsmyslu s|ova:
zvláštěve staršímobdobíse do kontextu českéliteratury včleřujíi díla psaná
kulturnímprostŤedí
a obracejíse prilatinsky,pokud vznikla v českomoravském
(moravskému)čtenáŤi,
zatimco počínaje
národnímobrozením
márně k českému
literárnídějiny zpravidla omezujína |iterárnídíla,ježjsou českánejen
se české
svou náplní'ale i svym jazykem. TÍebažese v poslednídobě projevujetendence vŤazovatdo syntetizujícíchpŤehledrinovodobéčeskéliteratury i tvorbu německy píšícíchautorťržijícíchna zemí Čech a Moravy, neníto doposud běžn;i
r'lzus.Proto se - rovněžv zájml stručnostinašehopňíspěvku- omezímena charakteristiku česky psané literární tvorby, jež vznikla na Moravě pÍelomu
18. a 19. století,pŤesnějivzato během dvacetiletí1792-1812,Jsou to sice mez.
níky danéudálostmi více politick1/minežliterárními,tj' počátkema závěrem
válek habsburskémonarchies revolučnía napoleonskouFrancií,ale _jak se pokusíme ukázaÍ._ právě tyto události více či méněovlivřovaly tehdy nejfrekventovanější
formu česk;/chs|ovesn ch aktivit - lidovépaměti. odtud rovněžplyne, žečeskypsanou literaturuna Moravě pŤelomul8. a 19. stoletíneomezujeme na tvorbu artistní,ostatněnijak bohatou, ale že pokládáme za plnoprávnou
součásttétoliteratury,v stižnějiÍečenoslovesnosti,rovněŽ tvorbu pololidovou
a lidovou, pokud ovšemjsme s to ji datovat.
literární
PŤestoje rok 1.792v znamn1i
m mezníkemz h]ediskačeskomoravské
kultury_ právě v tomto roce vydal Josef Dobrovsk! (|7 53-|829) v Praze G eschichte der bÓhmischen Sprache und Literatur - Dějiny českéŤečia literutury, na nichž
pracoval zejménav olomouci během svéhoptisobeníve funkci vicerektora a rektora generálníhosemináŤev Hradisku' Téhožroku se Dobrovsk! vypravil na vyzkumnoucestudo Švédska
a Ruska, aby podle vlastníchslov ,,mohlobjasnitihistorii a literaturu celého národa s1ovanského..'
Vraceje se z Moskvy zastavil se
Dobrovsk1/
osobnost
dne 5. rinora1793v olomouci, aby navštívilnejq.iznamnější
moravskéhoosvícenství,profesora práv olomouckého lycea Josefa Vratislava
Monseho (1133_1793).Zastihl však pŤítelena smrtelnémloži a _ jak napsal JaroslavVlček - ,,taKka stydnoucímujiž musil ještěvykládati,kolik nakoŤistil...
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SmrtíJosefa Vratislava Monseho končípodíl olomouckéholycea na ranfch
aktivitach českéhonárodníhoobrozenína Moravě; rovněž učiteléolomoucké
stavovskéakademiesm!šleli na pÍe|omu18. a l9' sto|etíbez vyjimky německy'
Monse všakještěstačilpŤedejmout
osvětovézámérysedmeranejvlznamnějších
moravsk1ichobrozenc tohoto období-Václava Stacha (1755_183l)' Františka
Poláška(|,757_1818),
(l75l-1806), JoseJanaAloise Hankehoz Hankenštejna
Í-aHeĚmanaAgapitaGallaše(l756-1840), TomášeFryčaje(|.759_1839),Dominika FrantiškaKynského(1111-1848)' Matěje Josefa Sychry (1776_1830),ve
(1141-|814); zmínímese dále podrobnějio akSlezsku pak Leopolda Šeršníka
tivitách tŤínejv1iznamnějších
osobností_ Stacha,Hankeho a Gallaše.Roku l785
publikoval Monse v olomouci česk1/
pŤekladlidov chovnéhospisku paňížského
lékaŤeCadeta de Vaux pod názvem PonavrženíprostŤedk v k umenšenínez,draví takovych pŤíbytkúv,
kterérozvodněnípodrobenébyly aroku 1]92 Monse pro
hanáckésedláky z olomouckéhookolí ,,pŤeloŽil
do moravskéhojazyka*a vydal
Eckarthausenovu brožurku odkryté tajnosti čarodejnickjch kunštťlk v,Straze
a vyučováníobecního lidu v pověrdch a škodlivjch bludech.
Na rozdíl od JosefaVratislava Monseho, soustŤeděného
na moravsképrávní
dějiny a publikujícíhoaž na uvedenélidovychovnéspisky latinsky a německy,
měl Václav Stach, od roku 1786 profesor česképastorálky v generálnímsemináňiv Hradisku u olomouce, nejen nemalélidov chovné,a|e i literárníaspirace. PňispěljiŽ jako studujícíbohoslovív Praze roku 1780 do Thámova almanachu B sně v Ťečivdzané,pro českypsanou literaturuna Moravě jsou však vj.
znamnédvě Stachovy práce _ jednak objemná PŤíručka
učitelelidu, vydaná ve
dvou dílechroku l787 v Praze a olomouci, jednak českypŤekladRoykovy F1lstorie veLikéhosněmu kostnického,ktery Stach publikoval pod pseudonymem
Václav Petr n v letech l785 a 1786 v Praze.KdyŽ Stach vydal roku l79l v olo.
mouci českéNábož'népísně pro katolickéhoměšťanaa sedldka, dočkal se roku
1795 od Josefa Dobrovskéhoironické poznámky o chatrn1ichrymech v této
sbírcea ponoŤilse nato do rozsáhl;ich prozaicklch i veršovanychsebeobran.
Tiskem vyšel v Praze roku 1805 toliko v,lbor ze Stachovy staršíi novějšíveršovanéprodukce pod titulem Stary veršovecpro rozmnnou kratochvíli.
Shodně jako Josef Vratislav Monse domohl se bibliotékáÍolomouckéuniverzitnía lycejníknihovny Jan Alois Hanke z Hankenštejnanobilitace'Je tňeba
poznamenat,že pŤesHankeho poměrně obsáhlou publikačníčinnostbyl tento
moravsk! iluminát auÍoryLexikonu českéliteratury opominut. Nejen Václav
Stach, ale i Jan Alois Hanke z Hankenštejnabyl povahy svárlivéa znepŤíjem.
řoval Život Monsemu i Dobrovskému.Dokonce se Hanke snížilk denunciantství,když v červnuroku 1797 sděloval prezidentumoravskéhoguberniaAloisi

o novémpokusu osvobodit z olomouckéhověhrabětiUgartemu svá podezŤení
La
Fayetta.
Svá
národohospodáňská
a politická pojednání psal
generála
zeni
Ťeči
a literatury (Empfehlung
a
to
včetně
Doporučení
české
německy,
Hanke
Literatur,
Vídeř
1783)'
V
českémpiekladu se roSprache
und
bÓhmischen
der
pod
pseudonymem
pojednání
robotě'
Jan z Kohri.
Hankeho
o
objevilo
1786
ku
pravdiv!,mi
píí
prúpovídky
Mravné
l8(X
v
Mikulově
Hankeho
roku
vyšly
tovic
gubernium
Hankeho
namoravskoslezské
Roku
l800
odmrštilo
utvrzené.
klady
prapor
postaví
o
500
lycea
dobrovolnick1/
ze
student
olomouckého
že
bídku,
mužícha sepíšepro ně válečn! marš- ten takébyl téhožroku v olomouci vytištěnpod titulem Polní píseií,JinéHankeho skladby obdobnéhopatriotického
obsahua sebranymateriál k pojednánímo hanáck1ichlidov;/chobŤadecha zvycích zŮstaly v rukopise. Po bitvě u Slavkova jmenoval Íiancouzsk! generál
Mortier Jana Aloise Hankeho francouzskymkomisaŤemv Prostějově;pŤedpostihem ze strany rakousk1/chriŤadripo odchodu francouzskéarmády Hankeho
zachránilajen smrt 26. bŤeznal806 následkemtyfovéinÍ.ekce.
Zajíma|-|ise Jan Alois Hanke o hanáck1/folklor, pak Josefa HeŤmanaAgapita
Gallašeupoutali Yalaši.Z rodn)ÍchHranic' v nichŽ od roku 1791 prisobil po sedmiletéslužběvojenskéholékďe v rťrznlchposádkáchjako ranhojič,neměl ostatně
Gallašovy osudy, musímesouhlasit s Jaroslavem
do Beskyd daleko. PŤehlíŽíme-li
většinaGallašo{ch liVlčkem,podle něhožGallaš ,,žilŽivot trampotny,,.TÍebaŽe
tenírních
plodri zristrívalav rukopise - včetněsbírkynazvanéosudnépovolrÍníbrisGessnerovu
do tisku roku l803 a reÍlektující
níkak bukolickémupění,pŤipravené
pastorálnílyriku -, pronikl Gallď svymi mravokárn mi veršido Hromádkov ch
Prvotin pěkn1lchuměnía konečněi do JungmannovySlovesnostl.Samostatněvyšlaroku l803 v olomouci toliko GallašovapovídkaTajernn!dub, os|avujicivítěze
nad francouzsk1/mivojsky arcivévoduKarla' o obsáhly vfbor z Gallašovy tvorby
se postaral Gallašrjvněkclejšíspolužákna olomouckémlyceu, brněnsk]ikněz Tomáš Fryčaj, autor populárni ouptné kníhy duchovníchpísníkatoliclcjch z roku
180l, vydávanéod roku 1805 jako Katoticlcj,kancioruil, Zrcadlrl vyboméhosedlskéhoobcovrinípŤedstavujícího
života pŤíběhyFrantiškaVavdka( 1807_1808)' ale
takéčeského
protifrancouzskéhoveršovánívydanéhoroku l 796 pod titu\emVzbuzeníku společnému
ozbrojeníobyvatel moravsblch proti Francouzúm.
První díl Fryčajovygallašovskéantologie vyše|v Brně roku 1813 pod názvem M za moravskd v patero odděleních,obsahujícíduchovní,mravní,polní,
veskoobčanské
handcképísněa obsahovalvedle básnía písní
a starovlastenské
Gallašov]/chpísřovéskladby kojetínského
kantoraJana TomášeKužníkav ha.
náckémdialektu - pokud to stroÍick! rozměr písĎov;ichtextriumoŽřoval' od.
kazoval je Fryčaj na melodie svéhoKatolického kancionáLu. Dále v antologii
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SmrtíJosefa Vratislava Monseho končípodíl olomouckéholycea na ran ch
aktivittáchčeskéhonárodníhoobrozenína Moravě; rovněŽ učiteléolomoucké
stavovskéakademiesm šle|ina pÍelomul8. a l9. stoletíbez vljimky německy.
Monse všakještěstačilpňedejmoutosvětovézáměry sedmeranejv1iznamnějších
moravsklch obrozenc tohoto období-Václava Stacha (l755_183l), Františka
Poláška(1757-1818),JanaAloise Hankehoz Hankenštejna
(l751_1806),Josef-aHeňmanaAgapita Gallaše( l 756-1 840)' TomášeFryčaje( 1759-1 839), Dominika FrantrškaKynského(|]11-|848), Matěje Josefa Sychry (l776-1830), ve
(1747_|8|4); zmínímese dále podrobnějio akSlezsku pak Leopolda Šeršníka
tivitách tŤínejv znamnějších
osobností- Stacha,Hankeho a Gallaše.Roku l785
publikoval Monse v olomouci českypŤekladlidovlchovnéhospisku paŤížského
lékaŤeCadeta de Vaux pod názvem PonavrženíprostŤedkúvk umenšenínezdraví takovych pŤíbytk v, kterérozvodněnípodrobenébyly a roku 1792 Monse pro
hanáckésedláky z olomouckéhookolí ,,pŤeložil
do moravskéhojazyka,,a vydal
Eckarthausenovu brožurku odkry,tétajnosti čarodejnicbjch kunštúk vjstraze
a vyučovdníobecníhoLidu v pověrách a škodliv|lchbludech'
Na rozdíl od JosefaVratislava Monseho, soustŤeděného
na moravsképrávní
dějiny a publikujícíhoaž na uvedené|idov;ichovnéspisky latinsky a německy,
měl Václav Stach, od roku l786 profesor česképastorálky v generálnímsemi.
niíii v Hradisku u olomouce, nejen nemalélidov1ichovné,
ale i literárníaspirace. PÍispělj iŽ jako studujícíbohoslovív Praze roku 1780 do Thámova almanachu Brisně v Ťečivdzané,pro česky psanou literaturu na Moravě jsou však v znamnédvě Stachovy práce _ jednak objemná PŤíručka
učitelelidu, vydaná ve
dvou dílechroku 1787 v Praze a olomouci, jednak českypŤekladRoykovy ^F1istorie velikého sněmu kostnického,ktery Stach publikoval pod pseudonymem
Václav Petr;in v letech 1785 a l786 v Praze, KdyŽ Stach vydal roku 179l v olomouci českéNdbožnépisně pro katoLickéhoměšnna a sedláka, dočkal se roku
1795 od Josefa Dobrovskéhoironické poznámky o chatrnlch r1imechv této
sbírcea ponoŤil se nato do rozsáhl1/chprozaicklch i veršovanch sebeobran'
Tiskem vyšel v Praze roku l805 toliko vybor ze Stachovy staršíi novějšíveršovanéprodukce pod titulem Stary veršovecpro rozumnoukratochvíli,
Shodně jako Josef Vratislav Monse domohl se bibliotékáŤolomouckéuniverzitnía lycejní knihovny Jan Alois Hanke z Hankenštejnanobilitace.Je tŤeba
poznamenat,že pňesHankeho poměrně obsáhlou publikačníčinnostbyl tento
moravsk! iluminát autory Lexikonu českéliteratury opominut. Nejen Václav
Stach, ale i Jan Alois Hanke z Hankenštejnabyl povahy svárlivéa znepŤíjem.
řoval životMonsemu i Dobrovskému.Dokonce se Hanke snížilk denunciantství,když v červnuroku 1797 sděloval prezidentumoravskéhoguberniaAloisi

hrabětiUgartemu svá podezÍenío novémpokusu osvobodit z olomouckéhovězeni gene |a La Fayetta. Svá národohospodáŤskáa politická pojednánípsal
Hanke německy, a to včetněDoporučeníčeskéíečia literatury (Empfehlung
der bÓhmischen Sprache und Literatur VídeĚ l783). V českémpŤekladuse roku l786 objevilo Hankeho pojednánío robotě,pod pseudonymemJan z KohripravdivymipŤí.
tovic vyšly roku l804 v Mikulově Hankeho Mravnéprúpovídky
gubernium
Roku
l800
moravskoslezské
Hankeho naodmrštilo
utvrzená.
klady
bídku,Že ze studentrjolomouckéholycea postavídobrovolnick1/prapor o 500
marš- ten takébyl téhoŽroku v olomouci vymužícha sepíšepro ně válečn1/
tištěnpod titulem PoInípíseř. JinéHankeho skladby obdobnéhopatriotického
obsahua sebran materiál k pojednánímo hanáck;ichlido ch obňadecha zvycích zristaly v rukopise. Po bitvě u Slavkova jmenoval Íiancouzsk generál
Mortier Jana Aloise Hankeho francouzsk m komisaŤemv Prostějově;pŤedpostihem ze strany rakousk1/chríÍad po odchodu francouzské atmády Hankeho
zachránilajen smrt 26. bŤeznal806 následkemtyÍbvéinfekce.
Zajima|-|i se Jan Alois Hanke o hanáck;i folklor, pak Josefa HeŤmanaAgapita
Gallašeupoutali Valaši.Z rodnych Hranic, v nichž od roku 1791 prisobil po sedmiletéslužběvojenskéholékďe v rťrznlchposádkáchjako ranhojič'neměl ostatně
Gallašovy osudy, musímesouhlasit s Jaroslavem
do Beskyd daleko. PŤehlíŽíme-li
většinaGallašovychliVlčkem,podle něhoŽGal|aš,,žilživottrampotn!,,.TÍebaže
terarníchplod zristávalav rukopise - včetněsbírkynazvanéosudnépovoldníbásGessnerovu
níkak bukolickemupění,pĚipravenédo tisku roku 1803 a reÍ.lektující
pastorálnílyriku -, pronikl Gallaš sv1/mimravokárnymi veršido Hromádkov1ich
Prvotin pěknlch uměnía konečněi do JungmannovySlovesnosÍ'Samostatněvyšlaroku l803 v olomouci toliko Ga|lašovapovídkaTajemn dub, os|avujícívítéze
nad francouzsk mi vojsky arcivévoduKar|a. o obsáhly v,lbor z Gallašovy tvorby
se postaral Gallaš v někdejšíspoluŽák na olomouckémlyceu, brněnsk1ikněz Tomaš Fryčaj, autor populárni ouplné kníhy duchovníchpísníkatoliclqch z roku
1801, vydávanéod roku 1805 jako Katolicbj kanciondl, Zrcadla vjbomého sedlskehoobcovtittípfedstavujícíhoživotapŤíběhyFrantiškaVavdka(l807-1808)' ale
takéčeského
protifrancouzskéhoveršovánívydanéhoroku 1796 podtltu|emVzbuzeníku společnému
ozbrcjeníobyvatelúmoravsblch proti Francouz m.
První díl Fryčajovygallašovskéantologie vyšel v Brně roku 1813 pod názvem M za moravski v patero odděleních,obsahujícíduchovní,mravní,polní,
veskoobčanské
handcképísněa obsahovalvedle básnía písní
a starovlastenské
Gallašoq/chpísřovéskladby kojetínského
kantoraJana TomášeKužníkav hanáckémdia|ektu_ pokud to strofick! rozměr písřov;/'chtext umožřoval, odkazova]je Fryča|na melodie svéhoKatolickéhokanciontitu.Dá\e v antologii
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naléZámedvě hanácké zpěvohry Josefa Mauritia Bulína, parodick;/ dopis hanáckéhosedláka synovi studujícímuna olomouckémlyceu a několik lidov1/ch
písní.Druh;/ dil M zy moravské,zahrnujícíGallašovy pÍeklady',parabola paramythií..,byl vytištěnv olomouci roku l825, vydánízam1išleného
tŤetího
dílu
se neuskutečnilo.S nepŤízní
osudu se bohuŽe|setkalo i novodobékritickévydáni MLizy moravské,pňipravené
olomouck;/mliterárnímhistorikemJiÍímSkaličkoupro nakladate|ství
odeon; následkemekonomickéhoripadkuodeonu čeká tato zás|užnáedice na novou pŤíležitost
k vydání v editorověpozristalosti.
Pro dnešníhočtenáÍeovšemm že b;ÍtGallašovoveršování'zejménav odděIeníčtvrtémprvního di|u M 4, moravské,obsahujícíPísně světskék ctnost.
némuobveselenímysle, o kÍsce,manžeLstvua dětinskémstavu, zdrojem nechtěnékomiky - malá ukázka z Chluby ctnostnésedlskéděvečkypostačí:

skladeb a lidov1/chpamětí,jak mj. dok|ádá antologie Novina
n1;chčasov;./ch
zfrancouzskékrajiny, sestavenáz tétoprodukce olomouck m literárnímhistorikem Jiiím Fialou a vydaná k 200. v ročíFrancouzskérevoluce roku 1989.
MoravštítiskaŤi ovšem pŤetiskovalikramáŤsképísně rŮzné provenience' jak
napÍ.učinil brněnsk;ÍtiskaŤKarel FrantišekSied|er, kdyŽ roku 1802 vytiskl
Písei novou o nynějšíchrekrutích,kterak se na Francouze hrdinslq clq,stají,kurdžesi doddvají.Bitvy u S|avkova a jejích následk se t]ÍkákramáĚsky šíŤené
Loučeníjednoho vojeika v patalii u Austrlic a zejménaobsáhlá Novd písei' vy.
|idovlch vrstištěn roku ] 806, jejiŽ neznámy autor zaznamenal i pŤesvědčení
tev,žečesk m králem Se StaneFrancouz,jenž zrušírobotu:
Já musímÍíctidále,
žejsemsám slyšelale
pŤikoŤalkáchhlas znějici,
drželiv rukouchsk|enici,
zněl sedlákli stejn h|as,
ŽeFrancouz pobije nás.

1. Ačjsem chudá děvčice,
jenŽto pasu krávy _
nic ménětím více
mám drahéhozdraví
nevinnosti
a pannenské
nežmnohá bohatá dosti.

Mnoh;1/nechtě|věňiti,
jak by to mohlo b1/ti,
by Francouz byl našímkrálem.
To se stanejako amen,
on Sem musí pŤijíti,nás od robot Zprostiti,
Za to jej chcem chváliti.

2.Zdravá jsemjako ryba,
na mémcelémtěle
nena|ezá se chyba srdce mám vese|é,
jsem jak svíčka,
pŤímorťrstlá
co r žemi kvetou líčka.
3' Má kordulka ze]ená
pentlou za tňi česky
čistěvyobrazená
šatímne dost hezky řádra zdobí čerstvákytka'
bílá sukně kreje l1/tka.

( F i a l a 1 9 8 9 :1 3 7 )
Pozoruhodnéosudy měl text kramáŤské
skladby hlásícíse do roku l 8O5, vzniklé všakzŤejměaž po Napoleonově taženído Ruska. Jak ukázal BedŤichVáclavek (1963: 214_215),stala se tato skladba v;/chodiskemznámézlidovělé písně
složené
Václavem Hankou na me|odii Ludvíka z Ditrichri, nazvanáHankou Poděbradski a prohlášenáza skladbu doby panováníJiŤíkaz Poděbrad:
Moravo, Moravo, Moravěnko mi|á,
jak z tebe pochází chasa roztomilá|
Chasa roztomilá, poslušná,náchylná,
proti Francouzovi boiovati silná.
Ej ty koně vran1/musej do Mandavy.
Kdo na něm pojede? Synáčekz Moravy'

( G a l l a šl 8 l 3 : 3 0 7 )

Piejděme nyní od Gallašovy idea|izace životamoravskéholidu k moravskéslo.
vesnétvorbě pololidové a lidové, pokud ji m žeme vztáhnout k dvacetiletí
|192_1812,Válečnéudálosti se piirozeně nejvícepromítlydo kramáňskyšíŤe-
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skladeb a lidov1tchpamětí,jak mj. dokládá antologie Novina
n;1chčasov1ych
sestavenáz tétoprodukce o|omouck m literárnímhistokrajiny,
zfrancouzské
rikem JiŤímFialou a vydaná k 200. v ročíFrancouzskérevoluce roku 1989.
Moravštítiskďi ovšem pŤetiskovalikramáŤsképísně rtiznéprovenience,jak
napŤ.učinil brněnsk1rtiskaň Kare| František Siedler, když roku l802 vytiskl
Píseř novou o nynějšíchrekrutích,kterak se na Francouze hrdinsfu,ch1,stají,kurážesi doddvají.Bitvy u S|avkova a jejích nás|edkrise t)'ká kamáÍsky šíňené
Loučeníjednoho vojdka v patalii u Austrlic a zejménaobsáhlá Nová písei, vy|idovych vrstištěnároku l 806, jejíŽ neznámy autor zaznamena|i pŤesvědčení
tev,žečesklm králem Se StaneFrancouz,jenŽ zrušírobotu:

na|éZámedvě hanáckézpěvohry Josefa Mauritia Bulína, parodicky dopis hanáckéhosedláka synovi studujícímuna olomouckémlyceu a několik |idov1/ch
písní.Druh;y di| M zy moravské,zahrnujícíGallašovy pÍeklady,,parabola paramythií..'byl vytištěnv o|omouci roku l825, vydánízam;išlenéhotŤetího
dílu
se neuskutečnilo.S nepÍízní
osudu se bohuželsetkalo i novodobékritickévydáni M zy moravské,pŤipravené
olomouck1imliterárnímhistorikemJiňímSkaličkoupro nak|adatelství
odeon; následkemekonomickéhoripadkuodeonu čeká tato zás|uŽnáedice na novou pÍíleŽitost
k vydání v editorově pozristalosti.
v odPro dnešníhočtenáŤe
ovšemm Že b1/tGa|lašovoveršování,ze1ména
dělení čtvrtémprvního dí|uM z1,moravské,obsahujícíPísně světskék ctnostnémuobveselenímysle, o lásce, manželstvua dětinskémstavu, zdÍojemnechtěnékomiky - malá ukázka z ChLubyctnostnésedlskéděvečkypostačí:

Já musímŤíctidále'
žejsemsám slyšelale
pŤikoŤalkáchhlas znějici,
drŽeliv rukouchsklenici,
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Pozoruhodnéosudy měl text kramáŤské
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Pňejděmenyní od Gallašovyidealizace životamoravskéholidu k moravskéslovesnétvorbě pololidové a lidové, pokud ji m žeme vztáhnout k dvacetiletí
|792_|812. Válečnéudálosti se pŤirozeněnejvícepromítlydo kramáŤskyšíŤe-
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pomoc.Ale kdyžpňišliRusi ke Slavkovu,oni sobě dycky pravili, žejak vybraji,když ptijdou zpátky, že se osadějív našívlasti Moravě, a taky kdyby
jim B h všemohoucí
da| to vítězství,byli by mocně tady nás buď mečem
vyhubili' anebo,jak by se bylo stalo,to žádnynevi, nežsám Brjh všemo.
houcíto tak zÍídi|,žeto tak pňišlo.[. '.] Dá|e, když šli Rusi zpátky plezirovanímoc, kteŤímohli ještědo svévlasti jiti, ti j1Žkrotcíšlijako kuŤátka'
(Fiala 1989: 129-30)

Synáčekz Moravy musíbojovati,
dost mnohá matičkamusí zaplakati.

t ..1

PŤišlonám na pomoc Moškvan tuze moc,
škodunadělali, Moravu vyžrali.
Neda]eko Brna blízko Rousínova
stala se tam velká patálie.

veršovanákronika, kterou
Pozornostliteriárníchhistorikrj si zas|oužízejménačeská
v letech l798_1 804 sepisova|evangelick1iduchovnív Jimramově na Jihlavsku MipostojedokumentujeBlažek nadjiné otevŤeně:
chal Blažek;dobovéprotivá|ečné

Lidu tam zhynulo' Moškvan z stalo,
jak se praví,že yic neŽ šedesáttisíc.
To slavskovskéměsto obleženovšecko,
a to od Francouze zrabováno všecko.
Když tam rabovali, brandsteyerzebrali,
a to ve dne v noci poňádtak dě|ali.

Až syn chrom , slep1/'bídn! Žebrák sluje,
pak se nad nimi žádnyz lidí neslituje...
Že by matky rajšito měly činiti:
svésyny prasat m k zeŽráníhoditi,
nežaby je dalu k stavuvojenskému
[...]

Sedláci sebrali a se radovali,
žetuto pÍíhodubudou mít svobodu.
Tojest ta svoboda sebranáod Boha,
vašekoně, vozy volajou ach BoŽe|
Pokoj se udělal, v Prešpurkudokona],
Te Deum laudamus,že se tam nedostal.

t...1

(cit. podle MejdŤické1989: l89)

Na bitvu u Slavkova dokázala reagovattvťtrčím
zp sobem i moravská lidová píseř'
TeměÍsoudoby obraz moravskéhopísřovéhofolkloru poskytuje tzv. Gubernidlní
sbírkapísnía instrumentdlníhudby z Moruvy a Slezska z roku 1819, ale relevantnípísněobsahujíažsbírkypozdější- FrantiškaSušilaa FrantiškaBartoše.V roce
1982 uskutečnilsoubor Hradišťanpod vedenímJiŤíhoPavlici 1iznamn počin
v tomto ohledu, když nahrál na gramoÍbnovoudesku s názvem ByLa bitva u Slavkova vj,běr moravsk1/chlidovlch písníz napoleonsk ch válek. Je tŤebapozname.
nat, Že texty některlch písníbohuŽe|znetvoŤilapŤedlistopadovácenzura - napŤ.
veršbalady Pod Slavkovem, pod tri hor ' jenž privodně zní ',pobil Franc z Rusa
mnoho..,musel blt změněn na ,,pobil Franc z vojska mnoho...Rádi bychom závěrem našehovystoupeníuvedli v podání Hradišťanupíseř Tá mutěnská silnica,
jež nad jiné dokládá propastn! esteticky rozdíl mezi písřovou tvorbou lidovou
a tvorbou pololidovou i artistní,samozŤejměve prospěch písnělidové:

(Fiala 1989: 131-32)

Moravské lidové paměti z dvacetiletí 1792-|8|2 nejsou doposud vyčerpávajícím
zprisobem evidovány a ana|yzovány.PÍipomeřme tu proto jen nejv1/znamnější
z nich, citovanéve zmíněnéedici Novina z francouzské krajiny - jsou to napŤ.
anonymnípaměti z Frenštátupod Radhoštěm,paměti Václava Fuksy z TŤebětic
u Hulína, Jana Kaluse z Frenštátu pod Radhoštěm,JiŤíhoVrbase z Písečného
u BystÍice nad Pernštejnem,Jana Čupíkaz olešnice u Kunštátu nebo rychtáŤe
Martina Urbaníka z Velké BystŤiceu o|omouce. Pro ilustraci stylu těchto pamětí
ocitujme pozoruhodnou pasážz pamětíJanaZaora|a z Lešan u Prostějova:

Tá mutěnská silnica je velice rizká,
ja po ní mašírujearmáda francrizská.

[...] A tu,jak šli Rusi ke Slavkovu, hnedjich tam pÍivítalBonapart,francouzsk! mocnáŤ,naševojsko dáva|nazada rus$í dobŤezčesal,ženenechal
ani mužejednoho naživě,krom toho, kter;/se mohl ukrlt a utíkalpryč.ona
vojna byla tenkrát Bonapart s našímcísaŤemFrantiškema Rus mu šel na

To nebyli Francrizi,ja to byli Rusi,
oni leéádo Uherjak divokéhusy.

115

114

\.-

pomoc.Ale kdyžpňišliRusi ke Slavkovu,oni sobě dycky pravili, žejak vybraji,když ptijdou zpátky, že se osadějív našívlasti Moravě, a taky kdyby
jim B h všemohoucí
da| to vítězství,byli by mocně tady nás buď mečem
vyhubili' anebo,jak by se bylo stalo,to žádnynevi, nežsám Brjh všemo.
houcíto tak zÍídi|,žeto tak pňišlo.[. '.] Dá|e, když šli Rusi zpátky plezirovanímoc, kteŤímohli ještědo svévlasti jiti, ti j1Žkrotcíšlijako kuŤátka'
(Fiala 1989: 129-30)

Synáčekz Moravy musíbojovati,
dost mnohá matičkamusí zaplakati.

t ..1

PŤišlonám na pomoc Moškvan tuze moc,
škodunadělali, Moravu vyžrali.
Neda]eko Brna blízko Rousínova
stala se tam velká patálie.

veršovanákronika, kterou
Pozornostliteriárníchhistorikrj si zas|oužízejménačeská
v letech l798_1 804 sepisova|evangelick1iduchovnív Jimramově na Jihlavsku MipostojedokumentujeBlažek nadjiné otevŤeně:
chal Blažek;dobovéprotivá|ečné

Lidu tam zhynulo' Moškvan z stalo,
jak se praví,že yic neŽ šedesáttisíc.
To slavskovskéměsto obleženovšecko,
a to od Francouze zrabováno všecko.
Když tam rabovali, brandsteyerzebrali,
a to ve dne v noci poňádtak dě|ali.

Až syn chrom , slep1/'bídn! Žebrák sluje,
pak se nad nimi žádnyz lidí neslituje...
Že by matky rajšito měly činiti:
svésyny prasat m k zeŽráníhoditi,
nežaby je dalu k stavuvojenskému
[...]

Sedláci sebrali a se radovali,
žetuto pÍíhodubudou mít svobodu.
Tojest ta svoboda sebranáod Boha,
vašekoně, vozy volajou ach BoŽe|
Pokoj se udělal, v Prešpurkudokona],
Te Deum laudamus,že se tam nedostal.

t...1

(cit. podle MejdŤické1989: l89)

Na bitvu u Slavkova dokázala reagovattvťtrčím
zp sobem i moravská lidová píseř'
TeměÍsoudoby obraz moravskéhopísřovéhofolkloru poskytuje tzv. Gubernidlní
sbírkapísnía instrumentdlníhudby z Moruvy a Slezska z roku 1819, ale relevantnípísněobsahujíažsbírkypozdější- FrantiškaSušilaa FrantiškaBartoše.V roce
1982 uskutečnilsoubor Hradišťanpod vedenímJiŤíhoPavlici 1iznamn počin
v tomto ohledu, když nahrál na gramoÍbnovoudesku s názvem ByLa bitva u Slavkova vj,běr moravsk1/chlidovlch písníz napoleonsk ch válek. Je tŤebapozname.
nat, Že texty některlch písníbohuŽe|znetvoŤilapŤedlistopadovácenzura - napŤ.
veršbalady Pod Slavkovem, pod tri hor ' jenž privodně zní ',pobil Franc z Rusa
mnoho..,musel blt změněn na ,,pobil Franc z vojska mnoho...Rádi bychom závěrem našehovystoupeníuvedli v podání Hradišťanupíseř Tá mutěnská silnica,
jež nad jiné dokládá propastn! esteticky rozdíl mezi písřovou tvorbou lidovou
a tvorbou pololidovou i artistní,samozŤejměve prospěch písnělidové:

(Fiala 1989: 131-32)

Moravské lidové paměti z dvacetiletí 1792-|8|2 nejsou doposud vyčerpávajícím
zprisobem evidovány a ana|yzovány.PÍipomeřme tu proto jen nejv1/znamnější
z nich, citovanéve zmíněnéedici Novina z francouzské krajiny - jsou to napŤ.
anonymnípaměti z Frenštátupod Radhoštěm,paměti Václava Fuksy z TŤebětic
u Hulína, Jana Kaluse z Frenštátu pod Radhoštěm,JiŤíhoVrbase z Písečného
u BystÍice nad Pernštejnem,Jana Čupíkaz olešnice u Kunštátu nebo rychtáŤe
Martina Urbaníka z Velké BystŤiceu o|omouce. Pro ilustraci stylu těchto pamětí
ocitujme pozoruhodnou pasážz pamětíJanaZaora|a z Lešan u Prostějova:

Tá mutěnská silnica je velice rizká,
ja po ní mašírujearmáda francrizská.

[...] A tu,jak šli Rusi ke Slavkovu, hnedjich tam pÍivítalBonapart,francouzsk! mocnáŤ,naševojsko dáva|nazada rus$í dobŤezčesal,ženenechal
ani mužejednoho naživě,krom toho, kter;/se mohl ukrlt a utíkalpryč.ona
vojna byla tenkrát Bonapart s našímcísaŤemFrantiškema Rus mu šel na

To nebyli Francrizi,ja to byli Rusi,
oni leéádo Uherjak divokéhusy.

115

114

\.-

Ceskéobrozeníjako literárníkánon

Literatura
FIALA' Jirí
1989 Novina zÍrancouzskékrajiny (Praha: Naše vojsko)
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1813 M za moravská v patero odděleních,obsahujícícluchovní,mravní,polní,
veskoobčanské
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PamtÍtce Vladimíra Macury
Literiírníkultura národního obrození zaujimá v sebereflexi moderníčeskéspomísto.\čdeck1/
lečnosti- podobně jako ve společnostimad'arské- v1/jimečné
pohled na literárnív1ivoj prvnípoloviny 19. stoletímě| v obou pŤípadech
dlouho
rysy apologetické:pÍijal Íot1Žza svou interpretaci,jeŽ pocházela od samotnlch
..a sloužilak
buditel
obranějejichvlastníčinnosti.lNa starlch sché,,národních
veŤejného
myšlení.Z dnešníhopohleduje
matechlpěli obzvlaštětvrjrci českého
zÍejmé,Že |iterárni vzdělanost českéhoobrození se do vědomí národa vpila mimoŤádněsilně nejen proto, žejeho vlznam a duchovníkvalita měly bezesporu
proto' že pozdějšíkulturajeho svébytn ideoosobit1/charakter,ale pŤedevším
logicky rys dále prohlubovalaa mystifikovala.Ve vědě po roce 1945ještězesílily ty prvky tradice 19. století,o kterése mohla legitimita komunistickéhosystému opÍítjako o dědictvínárodníideologie.Širší
veĚejnostdlouho znala českou
kulturnítradici jen z poh|eduškoly Nejedléhoa jejího ',husitskéhomarxismu..,
kter! panoval v padesátychletech, ale latentněse prosazovali později.,V této
souvislosti je zÍejmé,jak obrovsk1/v,lznam měla kniha Vladimíra Macury Zna.
menízrodu, která obdobínárodníhoobrozeníod základrjpŤehodnotila.r
Nová českákultura' vznikajícív prvnípo|ovině l9. století,byla subkulturou
pomalu se utváŤející
intelektuálníelity. Do společnostipak tato subkulturapronikala silně filtrována píes instituce buditelskéhohnutí(Muzeum, Matice' církev,časopisya ilustrované|isty,školyatd').Kánon neboli soupis klasickych děl
se zrodil během několika desetiletí,pŤičemž
rozbor těchtoděl byl neodděliteln1/
od ,,obrozenecké..funkce
literatury'MoŽnostijejich interpretacebyly tedy omezeny. Tento kanonick1iproces pŤísněuplatřoval jazykové pojetíkultury Jungmannovygeneracea díla,která pňrjat1/
konsensusohrožovala,byla vytlačenana

MEJDŘICKÁ, Květa
L989 Listy ze stromu svobody (Praha: Mladá Íionta)
sKALIČKA, JiŤí
1996,,Novum M zy moravské,,,Českdliteratura 44, str.565_12
STÝSKAL, JiŤía kot'
1981 Pžehlednédějiny českéliteratury a divadla v olomouci I. od počátkudo
roku l918 (Praha:Státnípedagogickénakladate|ství)
TRAPL, Miloslav
|'971 Českénrirodní obrozenína Moravě v době pŤedbŤeznové
a y revolučních
letech 1848-1849 (Brno: Blok)
VÁCLAVEK, BedÍich
1963 ,'Napoleonsk1ivariant písně Moravo, Moravo.., in B. V.: o tidovépísni
a slovesnosti(Praha:Čs.spisovatel),str.2l4_15
VAŇÁČEK, Michael
|965 Francouzové a Morava v době Velkéfrancouzské revoluce a napoleonskych vdlek (Brno: Muzejní spolek v Brně)
VETTERL, Karel
|994 Gubernidlní sbírka písnía instrumentcilníhudby z Moravy a Slezska z roku l819 (Strážnice:
Ústav lidovéku|tury)

.
.
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n6

PŤednáškaje krátkfm shrnutím několika maďrsk/ch

studií. Srov. Berkes l99I, l998, l998a, 2000.

otcem ideologického směru je Zdeněk Nejedl!, jehož díla slouži|ajako povinná linie v české|itenírnívědě po
r. 1948. Srov. Nejedl/ t952, 1953.
Macura |983 (2. vydání |995).
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okraj' prokleta nebo zcela opomíjena.V dúsledkuideologickéÍunkceliteratury
byla do šedesát]ichlet l9. stoletídíla, která se vládnoucímupojetívymykala,
pňijímánado kánonu jen ve velmi omezenémíŤe.Relativizováni kánonu a vytvaŤení
bylo zcela nemoŽné:konečnápodoba ,,platnosti..|iterrír,,protikánonr)..
nínormy totižneplynulaz dialogickéhovztahus publikem, potŤebnábyla i ověŤující
pečeť
buditelskéinteligence.
\čtšiněčeskéinteligence l9. sto|etíse dostalo německév chovy, německá
kulturají byla proto vlastní'Rozhodnout se pro českouidentitu nebylo piirozenéa nerozumělose samo sebou,bylo vysledkemosobnívo|by'Je|ikožse pŤideÍlnovánípojmu národa vycháze|oz jazykovéhopojetíněmeckéromantiky,mohla b]it tato volba chápána jako v,jzva tehdejší
tradici.Vtidci národníhohnutítím'
Že zavrh|ízemsk patriotismus,oddělili pojem národa od historickéhočeského
státu.Protožeje však tížilovědomívlastnís|abosti,omezili v zájmu vytvoŤení
národa vlastníautenticképocity' omezení uměleckéidentity ved|o nutněk rozpo|cenístruktury českékultury,jeŽ se právě vytváŤela'Tyto vridčísíly zavrhly
kult svobody romantickéhoindividua a domnívalyse, že vzniku českévzdělanosti prospívajítehdy,když napomáhajívybudovatkulturu' která vyhovuje poje stylově r znorodá, má pedagogick charaktera ryžadavk m maloměšťákri,
sy Sentimentálněvlasteneckéhobiedermeieru.
Kollár v lyrick! pans|avismus,ČeIakovského
antologielidovépoezie a Hankovy falzifikovanérukopisy byly ve dvacátlch letechpovzbuzujícímvzorem pŤi
dozráváníčeskéliteratury,neboťprávě ve ,,starožitnostech..
h|edala vědabázi
svélegitimity, Z těchto mystifikacíse snažili vyčísti privodnícharakterčeské
,,|idovosti..- shodně s Herderov m poŽadavkemobjevovánílidovépoezie. Pojem ,,lidovosti..nato|ik spllvá se skutečn!mia mystifikovan;imiprvky českého
obrození,že se v padesát;Ích
letech 20. století- kdy byla zpětně znovu kanonizována pŤedpokládaná,,hlavnílinie..českékultury _ stává tento pojem vrjdčím
pojmem naciona|isticky zabarvenéhokomunistickéhopojímáníminulosti, jeŽ
prosazova| 7'deněk Nejedl!.a
Tento ideologicky kaz má samozŤejměsvoje společensko-historické
pozadí' ožehav]1im
bodem, kter1ise českávěda dlouho zdráha|auznat, byla skutečnost,Že etnickyr znorodáspolečnost
zemíčeské
korunysi do poloviny l9. sto.
letíuchovala vědomízemskéhopatriotismu,j enži v době pomaléhoprosazováníjazykového nacionalismu prisobiI integrálnísilou. ,,Národníbuditelé..,kteÍí
vycháze|i z jazykovéhozákladu, se pĚed rokem 1848 marně snaži|iprosadit
ideologii o konfliktu Čechúa Němcrj _ dvou národníchskupin Žijícichv jedné

zemi, neboťve skutečnosti se tyto národně organizované skupiny nacháze|y
pouze na dvou extrémníchpÓlech společnosti.Z komparatistickéhohlediska
miŽe byt poučné,že se pňed rokem l848 malá skupina českéinteligence pokoušela,,probudit..spo|ečnost,která oproti uherskésice byla více měšťanská,
avšakniárodníideologiíbyla takÍkanedotknuta.
Romantika a biedermeier
V hodnoceníkultury českéhoobrozeníp sobínejvícezmatk nápadná skutečnost,želiteratuie- a podobně i na novémzák|adědefinovanénárodníku|tuŤebyl svévolněpŤisouzenurčit;irys. Hlavní specifika krásnéliteraturybyla vymeDo stÍeduemanzena niírodněobrozeneckm bojem a funkcísebeuvědomování.
jejichž
cílem by|o'
boje se dosta|asnahaJungmannovlch stoupenc ,
cipačního
jimi
pojetí
definovavytvoÍenoukulturu Za normu. Nové
aby společnostpÍijala
jazykovědné
poujako
otázky
morální otázku. V tétosouvislosti nejsou ani
li
prozodické
pravopisné
spoa
h1mi pŤedmětyvědeckéhozvaŽováni.Nekonečné
jsou
pňekvapivě
pochopení
národního
charakteru,
ry, kteréměly blt klíčemk
maďarskéi v dalšíchstŤedoevropsklch
podobnétěm, kteréprobíhalyv literatuŤe
prostupujícícel1fregion, souvisí
a
filologizování'
literaturách.Jazykozpytectví
s risilím podepŤítpožadovanounovou národníidentitu uměle zkonstruovanou
kulturou.Z tohoto hlediska vykazují cíle českéhoobrozenív porovnánís po.
dobnfmi hnutímiregionu nanejq.iškvantitativnírozdíl.
Podobně ani sakralizace jazyka neníčesklm specifikem. Pro Jungmannovy
stoupencejazyk není lingvistick1/m faktem, ale ,,hodnotou,,.ZtotoŽ ování
,,vlasti..,,,národa..a ,jazyka* |ze jednoznačněvyčístze slavnéhoJungmannova
spisu na obranu jazyka,publikovanéhov roce l806: ,,bezlásky k vlastenskému
jazyku na lásku k vlasti, d. k národu svému,pomysltti nelzejest.,.sThto věta nebyla ve svédobě srozumitelná sama od sebe' Mimo jiné proto, Že zemékoruny
_ neboli ,,v|ast.._ v sobě z jazykovéhoh|ediskazahrnovaly ne jeden, ale
české
dva národy. Jungmann se však skloni| pŤedjazykov m pojetímnároda, odvozovan1imz lidovéhoducha, a veden myšlenkouslovanskéjednoty pov!šil vědomíjazykovésoudržnostinad tradičnípatriotismus.
obrozenínení
Zpíedcházejícíhotextu vyplynulo, Že|iterárníkánon českého
totožn!se Žádn1lmzák|adnímdobovlm literárnímsměrem. Do konce dvacátych let 19. stoletíbyl určujícínormou klasicismus, stále silněji ovlivřovany
preromantikou(o čistémklasicismu nemúžeme
prakticky mluvit ani v dŤívějším

Teze Z. Nejedlého vysvětlili odborn;/mjazykem dva největší|iterrfu.ní
vědci své doby, Jan Mukaňovsk! a Fe.
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Zemi, neboťve skutečnostise tyto národně organizovanéskupiny nacháze|y
Doglzena dvou extrémníchpÓlech společnosti.Z komparatistickéhohlediska
'.iz" uyt poučné,že se pŤedrokem l848 malá skupina českéinteligence pokoušela,,probudit..společnost,která oproti uherskésice byla více měšťanská'
avšaknárodníideologiíbyla takŤkanedotknuta.

okraj, prokleta nebo zcela opomíjena.V drjsledkurdeologickéfunkce literatury
byla do šedesát;/chlet l9. sto|etídíla, která se vládnoucímupojetívymykala,
pĚt1ímána
do kánonu jen ve velmi omezenémíŤe.Relativizováni kánonu a vytváŤení,,protikánonri..bylo zcela nemožné:
konečnápodoba ,,platnosti..literárnínormy totižneplynula z dialogickéhovztahu s publikem, potŤebnábyla i ověňujícípečeť
budite|skéinteligence.
\ětšině českéinteligence l9. sto|etíse dostalo německév chovy, německá
kulturají byla proto vlastní.Rozhodnout se pro českouidentitu nebylo pÍirozenéa nerozumělose samo sebou,bylo v sledkemosobnívolby. Jelikožse pŤidefinování pojmu národa vycháze|o z jazykovéhopojetíněmeckéromantiky, mohla bt tatovolba chápána jakovj,zvatehdejší
tradici.Vdci národníhohnutítím,
Že zavrh|izemsk patriotismus'oddělili pojem národa od historickéhočeského
státu.Protožeje však tížilovědomívlastnís|abosti.omezi|i v zájmu vytvoÍení
národa vlastníautenticképocity. omezení uměleckéidentity vedlo nutně k rozpolcenístrukturyčeskékultury,jež se právě vytváŤela.Tyto vridčísíly zavrhly
kult svobody romantickéhoindividua a domnívalyse, že vzniku českévzdělanosti prospívajítehdy,kdyŽ napomáhajívybudovatkulturu, která vyhovuje poje stylově rrjznorodá,má pedagogick1icharaktera ryžadavkťrm
maloměšťákrj,
sy sentimentálněvlasteneckéhobiedermeieru.
Ko|lárťrvlyrick panslavismus,Čelakovského
antologielidovépoezie a Han.
kovy falzifikovanérukopisy byly ve dvacát1ichletechpovzbuzujícímvzorem pňi
dozráváníčeskéliteratury,neboťprávě ve ,,starožitnostech..
hledala věda bázi
svélegitimity, Z těchto mystiÍlkacíse snaŽili vyčísti privodnícharakterčeské
,'1idovosti.,-shodně s Herderovym požadavkemobjevovánílidovépoezie. Pojem ,,lidovosti..natolik spl vá se skutečnymia mystifikovaniimiprvky českého
obrození,žese v padesát1/ch
|etech20. století- kdy byla zpětně znovu kanontzována pŤedpokládaná,,hlavnílinie..českékultury _ stává tento pojem vridčím
pojmem nacionalisticky zabarvenéhokomunistickéhopojímáníminulosti, jež
prosazovalZdeněk Nej edl1/.a
Tento ideologick1/ kaz má samozŤejměsvoje společensko-historické
poza.
dí' ožehav;imbodem' kter se českávěda dlouho zdráhala uznat, byla skutečnost,žeetnicky rrjznorodáspolečnostzemíčeskékoruny si do poloviny 19' stoletíuchova|avědomízemskéhopatriotismu,jenŽ i v době pomaléhoprosazováníjazykovéhonacionalismu prisobil integrálnísilou' ,,Národníbuditelé..,kteŤí
vycházeli z jazykového základu, se pŤedrokem 1848 marně snaŽi|i prosadit
ideologii o konfliktu Čechria Němcrj - dvou národníchskupin Žljicich v jedné

Romantika a biedermeier
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Nové
ku|turu
aby společnost
li jako morální otázku. V tétosouvis|ostinejsou ani jazykovědnéotázky poupravopisnéa prozodickéspoh1mi pŤedmětyvědeckéhozvaŽováni'Nekonečné
pochopení
národního
charakteru,jsou pňekvapivě
klíčem
k
které
měly
blt
ry,
i v dalšíchstňedoevropskch
podobnétěm, kteréprobíhalyv literatuÍemad'arské
literaturách.J azykozpytectvía fi lologizování,prostupujícícel1/region, souvisí
s risilímpodepŤítpožadovanounovou národníidentitu uměle zkonstruovanou
kulturou.Z tohoto h|ediska vykazují cíle českéhoobrozenív porovnánís podobn;/mihnutímiregionu nanejv;/škvantitativnírozdíl.
Podobně ani sakralizace jazyka neníčesklm specifikem. Pro Jungmannovy
stoupencejazyk není lingvistickym faktem, ale ,,hodnotou,,,Ztotožťtováni
,,vlasti..,,'národa..a ,jazyka* lze jednoznačněvyčístze slavnéhoJungmannova
spisu na obranu jazyka,publikovanéhoV roce 1806:,,bezlásky k vlastenskému
jazyku na lásku k vlasti, tj. k národu svému,pomysliti nelzejest....Tato věta nebyla ve svédobě srozumitelnásama od sebe.Mimo jiné proto, že země koruny
_ neboli ,,vlast..- v sobě z jazykovéhohlediska zahrnovaly ne jeden, ale
české
dva niirody.Jungmann se však sklonil pŤedjazykovym pojetímnároda, odvo.
zovanfm z lidovéhoducha, a veden myšlenkouslovanskéjednoty pov1/šilvědomíjazykovésoudrŽnostinad tradičnípatriotismus.
obrozenínení
ZpÍedcházejícíhotextu vyplynulo, želiterárníkánon českého
totožn!se žádnym základním dobovlm literárnímsměrem. Do konce dvacátlch let l9. stoletíbyl určujícínormou klasicismus, stále silněji ovlivřovany
preromantikou(o čistémk|asicismunem žemeprakticky mluvit ani v dŤívějším

Teze Z. Nejedlého vysvětliIi odborn]/Injazyken dva největšíliterá.ní vědci své doby' Jan MukaŤovsk/ a Fe.

Srov. Macura 1982.

lix Vodička.Viz pŤedevším
MukaÍovsk! l954.

119

118

,\.

období).o to více se všakv ku|tuÍečeského
obrozeníprojevova|sentimentalismus, protoŽe ideo|ogická nabídkaRousseaua,Herdera a ossianismu by|a bez.
prostňedněspojena s počátky národníhohnutí.Sentimentalismusse po roce
l8l5 rozplynu|:částečně
sp|ynuls preromantikoua pŤipraviltak priduromantice, částečně
ovlivni| klasicisnrus,a|ejako samostatnysměr existovaldál ve formě biedermeieru.Karel Krejčíupozorřoval pŤedtŤemideseti|etímina to, Že biedermeier není nějak;i ,,mezistyl,.uprostŤedklasicismu a romantiky, a\e žeje
prodlouŽenímsentimentalismuv době revoluce romantiky (Krejčí1968:276)."
Pojem biedermeier,vypracovan v dŤívější
nejpodrobněji
odborné|iteratuŤe
VojtěchemJirátem (Jirát l978; 24-32' 13248), Macura opomíjí,respektivenahrazujepojmem synkretismu(Macura 1983: l5-34). Synkretismusse jako jev
objevuje prakticky ve všech stňedoevropsklchliteraturách.?VŽdyť západní
proudy zde by|y pŤejímányopožděněa téměŤsoučasně'takžesi rriznésměry
taKka šlapalyna paty. Pojem synkretismu však nemriženahrazovatzkoumání
jak v poslednídobě dosvědčujei pozoruhodnypokus Dali.;evu,,biedermeier..'
bora Turečka(Tureček1993, |994, l996). Ve sv ch vlzkumech se Turečekopí.
rá o novějšíněmeckou bohemistiku (Sedmidubsk1i,Schamschula, atd.) a pod
pojem biedermelerzaÍazujenejenMacurou vzpomínanou,,květomluvu..,ale takéČelakovskéhoohlasy a Ťadudalšíchautorrj- vedle Erbena a Němcovéjsou
to pňedevším
Ty|ovy Žánrovéobrázky. O zaÍazenijednot|iv ch děl jsou samozňejměvedeny spory,jednoznačněse však zdá, Že od dvacátj,chlet aŽ do konje možnésledovatjeden určit1/
ce let padesát]/ch
literárníproud, ktery |ze ze sémantickéhohIediskanejlépeobsáhnoutpojmem biedermeier.
Biedermeier vystihuje pŤedevším
vládnoucímentalituvšedníhodne rakouskéhoa českéhoměšťanstva
v tŤicetiletech do roku l848, jeho vliv všakmriŽe.
me sledovatv pĚeváŽné
částistŤední
E.vropy.'Jeho privod b vá vysvětlovánjednak z pohledu mentálního,jednakze společensko-historického.
Najedné straně
je snadnovysvětliteln;idíky neustálese šíŤícímu
vlastenectví,
maloměšťáckému
jehoŽ prosazujícíse hrdina - odpoutánod vesnickéhoprostÍedí_ si chce osvo.'

Prjvodně zaznělo na bělehradském kongresu AlLC

jit ušlechtileek|ekticky ideá|: vyumělkovaněpťrsobící'
sentimentálnía zjemněl! styl vládnoucíchtŤíd.Na druhéstraně však zdrŽenlivosta rezignace prostu.
pujícíbiedermeierprameníz mocensko-politického
paradoxu,Že cíle národních
jen krok za kokem a ve velmi omezenémrozsahu.
hnutíbyly uskutečnitelné
Tím se vysvětluje,Že loaja|itačesk;ích
vědcrjvrjčiVídni, i pňesjejich sny o slovanskych starožitnostech,
z stala navzdory všelikédvojsmyslnosti až do roku
l848 nenarušena.Jejich ma|oměšťansky
vlasteneck1/mnebo všeslovansklm
pŤedstavám
nehrozila možnostrealizace:rozšiŤovali,
ale neroztrhlirámec ,,bÓhmischer Landespatriotismu..,pŤijatelného
pro Kolovrata i pro Metternicha.
Nápadnlm rysem českéhobiedermeieru 1e,Žejeho ristŤední
postavou není
básník'ale spisovate|-publicista
a vědec' Není v'/jimkou,žebásníkse občasstává vědcem - a naopak. Kollárova Sldvy dcera pÍecházídíky piepracovávání
a rozšiÍování
do vědníchoblastíarcheo|ogiea Íilologie.P vodníbásnick! proŽitek se v novějšíchvydáníchdíla vytrácíajeho konečnoupodobu -jak ukázal
Macura _ |'ze povaŽovatza mytologick1/náčrtnárodněobrozenecké
ideologie
(Macura 1983: 93-100). Mlady Palack;lia do Slovanslqch starožitnostípišicÍ
Pavel Josef ŠaÍaÍík
začínalijako básníci a literárníteoretici a jisty estetizující
rys si zachovali i na vrcholu svévědeckédráhy. Literatura a věda se očividně
prolínajív Dějindch historika Palackého'takžeje |ze pojmout i jako česk1;i
národníepos (Macura 1983: 22). ZÍejmě nenínáhoda,žem|ady Palack1idebutoval v desátlch letech l9. stoletíprávě pňekladyossiana.
Existenci českéhobiedermeierulze prokázaÍpodrobn m sémantickymrozborem,jak v souvislosti s Erbenem učinilJirát a v souvislosti s Tylem Tureček.
V jednéz následujícíchčástítétostudie uvádímargumentypro ,,zaÍazení,,
Ba.
bičlq BoŽeny Němcové.NejdŤívebych však rád vyzdvih| vyznam profilu biedermeierupro českyobrozeneck! kánon. A to tím spíše,že biedermeierb;ivá
zvykem interpretovatjako ,,lehk1ihŤích..
pŤinejmenším
pochybnéhodnoty,jako
odklon od romantickéhonebo realistickéhokánonu' Vni nídynamika literárního kánonu se všakpŤibližšímpohledujevípatŤičně
Strnul1/národněbubohatší.
ditelsk;íkánon, vytvoňen Jungmannovougenerací,se p sobenímbiedermeieru
demokratizuje.Literatura se sice neosvobodi|aod povinnosti s|oužitnárodně
buditelskéideologii, ale zjištěnímpoŽadavkŮčtenáŤské
obce uvolnila homogennostkánonu,a učinilatak prvníkrok k tomu,aby byla chápánajakodialogická struktura.PŤijetímbiedermeieruuž nebyl kánon tvoÍenpro věčnost,ale
slouŽil i praktick1/mcí|rim.Proto |iterárníkánon, děděn;;ipo sto padesát|etz generacena generaci,mŮžeza mnoho děkovat očekáváníčtenáÍ, jehož vyjádŤenímbyly rezignovan! pňístupk Životu městskéhoobčanapÍedrokem 1848, ale
t touha po idyle.

v roce |967 jako piednáška s názvem Les tendances pré.

romantiqueschez les Slaves.
'

Je tŤebapoznatnenat'že v madarskémodbornémjazyce jsou v;/razy,'synkretismus..a ,,směsiceslohtj..označovány stejn;ímpojmern'

.

Z maďarské odborné literatury do r. | 94.5 viz pÍedevšínZn|nai |940. _ Ve své dŤívější
knize se Zolnai v ně.
meckém dodatkovém článku Zab],ivárysy biedermeieru u vtiriismartyho a PetÓfiho: .'Biedermeier in Ungarn..,
in: Zolnai |935: l24-30- _ o interpretacibiedermeieruv odbornémaďarskéliteratui.epo r. l989 viz tematická čís|ačasopisuHe|ikon |99|, č. |_2.
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období)'o to více se všakv kultuŤečeského
obrozeníprojevovalsentimentalis.
mus' protoŽe ideologická nabídkaRousseaua,Herdera a ossianismu byla bezprostŤedněspojena s počátky národního hnutí.SentimentalismusSe po roce
|815 rozp|ynu|:částečně
splynu| s prerornantikoua pňipraviltak priduromantice, částečně
ovlivnil klasicisn-rus,
ale jako samostatnysměÍexistova|dál ve formě biedermeieru.Kare| Krejčíupozorřova| píedtŤemidesetiletímina to, žebiedermeier není nějak1/,,mezisty|..uprostŤedklasicismu a romantiky, a1eŽe je
prodlouženímsentimentalismuv době revo|uceromantiky (Krejčí1968:276).,,
Pojem biedermeier,vypracovanyv dŤívější
odborné|iteratuŤe
nejpodrobněji
VojtěchemJirátem (Jirát l978: 24_32, |3248),Macura opomíjí,respektivenahrazujepojmem synkretismu(Macura 1983: l5-34). Synkrerisrnusse jako jev
objevuje prakticky ve všech stŤedoevropskychliteraturách.?VŽdyť západni
proudy zde byly pŤejímányopoŽděněa téměňsoučasně,takŽe si rriznésměry
taKka šlapalyna paty. Pojem synkretismu však nem že nahrazovatzkoumání
jevu ,,biedermeier..,
jak v poslednídobě dosvědčujei pozoruhodn1/
pokus Dalibora Turečka(Tureček|993, |994, l 996).Ve sv ch vyzkumech se Turečekopí.
rá o novějšíněmeckou bohemistiku (Sedmidubsk , Schamschula, atd.) a pod
pojem biedermeierzaÍazujenejenMacurou vzpomínanou,,květomluvu..,ale takéČelakovského
ohlasy a ňadudalšíchautorrj- vec|leErbena a Němcovéjsou
to pŤedevším
Tylovy žánrovéobrázky. O zaÍazenijednot|iv]liohděl jsou samozÍejměvedeny spory,jednoznačněse však zdá, Že od dvacátychlet aŽ do konce let padesátychje možnésledovatjedenurčit! literárníproud, ktery |ze ze sémantickéhohlediska nejlépeobsáhnoutpojmem biedermeier.
Biedermeier vystihuje pŤedevším
v|ádnoucímenta|ituvšedníhodne rakouskéhoa českéhonrěšťanstva
v tňicetiletech do roku l848, jeho vliv však m Žeme sledovatv pÍevážné
částistŤední
Evropy.'Jeho p vod b;ivá vysvětlovánjednak z pohledu mentálního,jednak ze spo|ečensko-historického'
Najedné straně
je snadnovysvětliteln1idíky neustálese šíŤícímu
maloměšťáckému
vIastenectví,
_ si chce osvojehožprosazujícíse hrdina _ odpoután od vesnickéhoprostŤedí
.'

Ptivodně zaznělo na bě|ehradskémkongresu AILC v roce l 967 jako pŤednáškas názvem Les tendances préromantiqueschez les Slaves.

,

Je tŤebapoznamenat,Že v maďarskémodbornémjazyce jsou v/razy ,'synkretismus..a ,,směsiceslohtj..označovány stejnÝm pojmem'

.

Z maďrské odborné literatury do r' l945 viz piedevším Zo|nai l9.10. _ Ve své dŤívější
knize se Zolnai v německémdodatkovémč|ánkuzablvá rysy biedermeieruu VÓrÓsmrtyho a Pet fiho: ',Biedermeierin Ungarn.',
po r l989 viz temaricin: Zolnai l935: l24_30. _ o interpretacibiederrneieruv odbornémaďarskéliteratuŤe
ká číslačasopisuHelikon |99|. č' 1_2.
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jit ušlechtileeklektick]/ideál: vyumělkovaněprisobící'sentimentálnía zjemněly styl vládnoucíchtŤíd'Na druhéstraně však zdrŽenlivost arezignace prostupujícíbiedermeierprameníz mocensko.politickéhoparadoxu,žecíle národních
jen krok za krokem a ve velmi omezenémrozsahu'
hnutíbyly uskutečnite]né
Tím se vysvětluje,želoajalita česk1/ch
vědc vrjčiVídni, i pŤesjejich sny o sloVanskychstarožitnostech,
zŮstala navzdory všelikédvojsmyslnostiaž do roku
1848 nenarušena.Jejich maloměšťanskyvlasteneck1imnebo všes|ovanskfm
nehrozila možnostrealizace:rozšiňova|i,
pŤedstavám
ale neroztrhlirámec ,,bÓhmischer Landespatriotismu..,pŤijate|ného
pro Kolovrata i pro Metternicha.
Nápadn1imrysem českéhobiedermeieruje, Že jeho ristŤední
postavou není
básník'ale spisovatel-publicistaa vědec. Není vfjimkou, Že básníkse občasstává vědcem _ a naopak' Kollárova Sldvy dcera pÍecházi díky pŤepracovávání
do vědníchoblastíarcheologiea Íilo|ogie'Pťrvodní
a rozšiŤování
básnick;/proŽitek se v novějšíchvydáních di|avytrácíajeho konečnoupodobu -jak ukázal
Macura - |ze povaŽovatza mytologick1/náčrtnárodněobrozenecké
ideologie
(Macura 1983: 93_100). Mlady Pa|acky a do Slovanskychstarožitnostípíšíci
Pavel JoseťŠaÍ.aÍík
začina|ijako básníci a literárníteoretici ajist! estetizující
rys si zachovali i na vrcho|u svévědeckédráhy. Literatura a věda se očividně
prolínajív Dějin ch historika Palackého,takžeje lze pojmout i jako českynárodníepos (Macura |983: 22), ZÍejménenínáhoda, Že m|adj Palack1Ídebuto.
val v desát ch letech 19. stoletíprávě pÍekladyossiana.
Existenci českéhobiedermeieru|ze prokázat podrobnym sémantickm rozborem,jak v souvislosti s Erbenem učini|Jirát a v souvislosti s Tylem Tureček.
V jednéz následujícíchčástítétostudie uvádímargumentypro ,,ZaÍazení,,
Babičlq BoŽeny Němcové.NejdŤívebych všakrád vyzdvih| v,lznam profilu biedermeierupro česk1iobrozeneck! kánon. A to tím spíše,Že biedermeierb;ivá
zvykem interpretovatjako ,,lehk! hŤích..
pochybnéhodnoty,jako
pŤinejmenším
odklon od romantickéhonebo realistickéhokánonu.Vnitňnídynamika literárního kánonu se všakpŤibliŽšímpohledujevípatŤičně
bohatší.
Strnul1inárodněbuditelsk1/kánon, vytvoŤen1i
Jungmannovougenerací,se pŮsobenímbiedermeieru
demokratizuje.Literatura Se sice neosvobodilaod povinnosti sloužit národně
buditelskéideologii, ale zjištěnímpožadavktičtenáÍské
obce uvolni|a homogennostkánonu, a učinilatak první krok k tomu' aby byla chápánajako dia|ogická Struktura.Pňijetímbiedermeieruuž nebyl kánon tvoŤenpro věčnost'ale
sloužili praktickym cí|úm.Proto literárníkánon, děděn;Ípo sto padesát|etz generacena generaci, miže za mnoho děkovat očekáváníčtenáň, jehož vyjádŤením byly rezignovan pŤístupk Životu městskéhoobčanapňedrokem 1848, ale
i touha po idyle.
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V souladu s tím se básníci českéhobiedermeieru pÍizprisobili vznikající normě: p sobili jako šiŤitelé
vzdělanosti a ukojovali žizeítpo kultuÍe.FrantišekLadislav Čelakovsk;/,nejv1/še
ceněny básník tohoto období,avšakprriměrnéhona.
dání,svou imitací lidovépísněa dalšíchlidov ch žánrt. takzvanlmi ,,ohlasy..,
prohloubil Scestnoumyšlenku,která spojila sentimentálněbiedermeierovskou
interpretaci folkloristické tradice 19. století s normativní definicí národního
charakteru' Jeho druhoŤadístoupenci _ hlavní voj buditelskégenerace, tvoŤen
konzervativními,katolickymi kněžími-básníky(Sušil, Kamaq/t, Kamenicky,
Jan z Hvězdy atd') - z pozice amatérsklch folkloristri automaticky ztotožřovali ,,lidové..s ,,národním...
Z kultu lidové spontánnítv rčíschopnosti Se para.
doxně stává vyumělkovaná, strojeněprostá poetika.Tuto poezii tvoŤíestetikou
zakrytápedagogika,doplřovaná vesnickou idylou, pijáckou písnía dalšímižánry, označovanymiza lidové.Jde zde spíšeo naivnípňedstavypokojnéhoa obyčejnéhočlověka žijiciho ve městě neŽ o skutečnyobraz vesnickéhoživota.Čes.
k! biedermeier by tedy měl b t pojímánjako dědictví a pokračovánísentimentalismu; oproti romanttce,jejíŽsentimentalitase nespokojujes kultem konven.
cionálnícha obecně prospěšnychcitri, ale - právě naopak- vejménu individuální svobodyje pŤipravenaštěstía harmonii tÍebai zničit'
Když se v polovině tÍicátlch let l9. stoletídostaly modely biedermeierovskéhovkusu a sentimentálněvlasteneckého
chovánído konfliktu s romantickou
vzpourou novégenerace,dospěla českáliteraturak mezníku.TéměÍjednoznač.
ně negativnípŤijetíMáchova Mdje m žemejen stěžípovažovatza náhodu. První moderní dílo' díky kterémuse česká literatura začlenila do světové poezie,
budilo dojem, žeohrožujetěžcevydobytév1/sledkynárodníhohnutí.Tento konflikt je jedním z největších
traumatmoderníčeskéliteraturya jeho interpretace
pÍesahujedo 20. století.
poezii skutečnounovinkou.
odvaha k metafyzick1/mrivahámje všakv české
PŤipátránípo dávnémtajemstvíbytí se vroucíprožitekčeskévlasti -jenž byl
do tétodoby největšíhodnotou _ zam|Žujea vyprazdřuje. Romanticky hrdina
poté,co patetick]im gestem prolomil klenbu biedermeierovskéhosvěta, ztráci
jistotu a zděšenstojímezi troskami (Jirát 1978:31). Takto vznikající
počáteční
poezie sice prisobíjako balzám a vyjadŤujezáchvévy duše,je však nepŤeložiKompozice M je je vymezena vnitŤsebeurčení.
telná do jazyka společenského
ní strukturou obsahu, a nikoli nějaklm vnějšímschématem.Lyrismus, prostupujícítragickou beznadějkonce básně, nenímožnéčístjinaknežjako popírání
ricty tradici biedermeieru.
Jde tedy o paradigmatick konflikt, jehož v1/vojje možnéběhem uplynulého
prildruhéhostoletísledovat.Máchriv duševnípostoj byl odsouzen k porážce:ne3122

prve je ,,ocejchován..,později pŤecházenmlčením- Máchova di|a vychazeji až
po26|etech od jeho smrti -, nežjebez hoÍkostivnitŤníhopÍivlastněnípŤemístěn
do niírodníhopanteonu (Vašák' ď. 198l). PÍíjetíMdjejako kánonu do českého
kulturníhovědomí si vyžádalo dobu delšíjednoho stoletía ažďo konce bylo provázeno disonancí.Koncem padesát1ichlet 19. stoletíse nově nastupujícígenerace sice odváži|aprogramově hlásat Máchovo jméno, avšakjeho poezie se záhy
dostává za obrannéhradby národní kultury: je integrována a stává se všední...
KdyŽ v roce 1936 pŤistémvlročí Máchovy smrti poŤádalyvridčíosobnosti českéhokulturníhoživotavzpomínkovéakce Ťedníhorazu -jakoby ve znaku společenskéhoStatuquo -, češtísurrealistése v čeles Teigem a Nezvalem pokoušeli v provokativním almanachu aktualizovat Máchovo privodní dědictví (Nebásníkoqíchostatk vyzva|,ed. 1936).A o několik let později mělo pÍenesení
jadŤovatpatetickou ochranu česk1ychtradic jako vyraz protestu proti německé
okupaci.V dalšímobdobípohlíželakomunistická kulturnípolitika na Máchovu
poezii opět sjistou rozpačitostía do popŤedípostavila literární tradici reprezentovanoujednak buditelsk1imivědci, kteŤísměŤovalik pokrokové,,lidové..tradici
jednakjmény Čelakovského,
(Jungmann,Palacky, ŠafaŤík),
Tyla, Erbena a Nerudy. Tento kanonicky obrat se věrně obrážíi v madhrskébohemistice, kdyžjevymezuje,,hlavnílinii..českéliteraturyv,,orden z jejíchhlavníchpŤedstavitelri
ganické..a ,,vroucí..tradici lidovépoezie a Máchu nazyvá,,bouÍlivákemněmeckéromantiky, jenŽ zabloudil do Čech..(Dobossy 1973 96).
PÍíklad Němcové
zristalapriobecně známou hypotézu,žev pobělohorském,,nenárodním..období
vodníčeskáživotníforma zachována v lidové poezii a opětovně byla rozezvuče.
na novou intelektuálnígeneracína počátkul 9' století,jiŽ neni tŤebavyvracet. Je
všakpÍekvapující,
žemyticképojetísvěta' o kterése opíralonárodníobrození,dokázalo v polovině 20. stoletítaKka automaticky ztělesnit kulturní ideály komunismu.V tétoproměně,která zasáb|ai estetickédědictví vridčíhoproudu českého
obrození(neutralizovalanebo opomíjelanovějšítradice literárnímodernosti),sehrála klíčovouroli vlastenecká tradice stlačenádo kategorie ,,lidovosti...
Akademik MukaŤovsky' někdejšívyznačnypŤedstavitelčeskéhostrukturalismu, věnoval v roce 1954 velkou studii - dle něho marxistickémuvymezenílidovost..znamená ,' častlidu na lite,,lidovosti...Yycházi z toho, že ,,skutečná
rárnítvorbě..,a tato symbiÓzaby|a,,základním kvasem ve vlvoji literatury..od
(Mukaíovsky 1954: 193).
dávn1ichčasripÍesnárodníobrozeníaždo současnosti
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V souladu s tím se básníci českéhobiedermeieru pÍizprisobi|ivznikající normě: p sobili jako šiŤitelé
vzdělanosti a ukojovali žizeítpo kultuňe.FrantišekLadislav Čelakovsk;í,nejvyšeceněny básník tohoto období,avšakpruměrnéhona.
dání,svou imitacílidovépísněa dalšíchlidov1fchŽánr - takzvan;/mi,,ohlasy..,
prohloubil scestnou myšlenku'která spojila sentimentálněbiedermeierovskou
interpretaci folkloristické tradice 19. století s normativní definicí národního
charakteru. Jeho druhoÍadístoupenci - hlavní voj buditelskégenerace,tvoŤen
konzervativními,katolick mi kněžími-básníky(Sušil, Kamaryt' Kamenick1i,
Jan z Hvězdy atd.) _ z pozice amatérsklch folkloristri automaticky ztotožřovali ,,lidové..s ,,národním...
Z kultu lidové spontánnítv rčíschopnosti se para.
doxně stává vyumělkovaná, strojeněprostá poetika.Tuto poezii tvoŤíestetikou
zakrytápedagogika,doplřovaná vesnickou idylou, pijáckou písnía dalšímižánry, označovanymiza lidové.Jde zde spíšeo naivnípňedstavypokojnéhoa obyčejnéhočlověka žijiciho ve městě nežo skutečnyobraz vesnickéhoživota.Čes.
k;Íbiedermeier by tedy měl b1itpojímánjako dědictví a pokračovánísentimentalismu: oproti romantice, jejíŽ sentimentalita se nespokojuje s kultem konvencionálnícha obecně prospěšn;ichcitri, ale - právě naopak_ ve jménuindividuální svobodyje pŤipravenaštěstía harmonii tÍebai zničit.
Když se v polovině tŤicátlch let 19. stoletídostaly modely biedermeierovskéhovkusu a sentimentálněvlasteneckého
chovánído konfliktu s romantickou
vzpourou novégenerace,dospěla českáliteraturak mezníku.Téměijednoznač.
ně negativnípŤijetíMáchova Mdje mrižemejen stěžípovažovatza náhodu. První moderní dílo' díky kterémuse česká literatura zač|enl|ado světové poezie,
budilo dojem, žeohrožujetěžcevydobytév1/sledkynárodníhohnutí.Tento konflikt je jedním z největšíchtraumat moderníčeskéliteratury a jeho interpretace
pŤesahuje
do 20. století.
poezii skutečnounovinkou.
odvaha k metafyzick1/mrivahámje všakv české
PŤipátránípo dávnémtajemstvíbytí se vroucíproŽitekčeskévlasti -jenž byl
do tétodoby největšíhodnotou _ zam|žujea vyprazdřuje. Romanticky hrdina
poté,co patetick]Ímgestem prolomil klenbu biedermeierovskéhosvěta, ztrácí
jistotu a zděšenstojímezitroskami (Jirát 1978:3l). Takto vznikající
počáteční
poezie sice prisobíjako balzám a vyjadŤuje záchvévy duše,je však nepňeložiKompozice Máje je vymezena vnitŤsebeurčení.
telná do jazyka společenského
ní strukturouobsahu, a nikoli nějak1/mvnějšímschématem.Lyrismus, prostupujícítragickou beznadějkonce básně, nenímožnéčístjinaknežjako popírání
cty tradici biedermeieru.
Jde tedy o paradigmaticky konflikt, jehož v1/vojje moŽnéběhem uplynulého
prildruhéhostoletísledovat.Máchriv duševnípostoj byl odsouzen k porážce:ne.;-
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prve je ,,ocejchován..,později pÍecházenmlčením- Máchova di|a vycházeji až
po26|etech od jeho smrti -, nežjebez hoŤkostivnitŤníhopŤivlastněnípŤemístěn
do národníhopanteonu (Vašák' ed. l98l). PÍijeti Mdjejako kánonu do českého
kulturníhovědomísi vyžádalodobu delšíjednohostoletíaaŽdo konce bylo provÍaenodisonancí.Koncem padesátfch let l9. stoletíse nově nastupujícígenera.
ce sice odvážila programově hlásat Máchovo jméno, avšakjeho poezie se záhy
dostává za obrannéhradby národníkultury:je integrovánaa Stává se všední...
Když v roce l936 pŤistémvyročíMáchovy smrti poŤádalyv dčíosobnostičes.
rázu -jakoby ve znaku spokéhokulturníhoŽivotavzpomínkovéakce riÍedního
lečenskéhostatu quo -' češtísunealistése v čeles Teigem a Nezvalem pokoušeli v provokativním almanachu aktualizovat Máchovo privodní dědictví (Nebásníkovychostatk vyzva|,eď. 1936)'A o několik let později mělo pŤenesení
jadÍovatpatetickou ochranu českych tradic jako v raz protestu proti německé
okupaci.V dalšímobdobípohlíželakomunistickákulturnípolitika na Máchovu
poezii opět s jistou rozpačitostía do popŤedípostavila literární tradici reprezentovanoujednak buditelsk mi vědci, kteŤísměÍovalik pokrokové,,lidové..tradici
jednak jményČelakovského,
(Jungmann,Palack!, ŠaÍďík),
Ty|a, Erbena a Nerudy. Tento kanonick1/obrat se věrně obrážíi v madarskébohemistice, kdyžjeden z jejích hlavních pŤedstavitelrivymezuje ,,hlavnílinii.. českéliteratury v ,,organické..a ,,vroucí..tradici |idovépoezie a Máchu nazyvá,,bouŤlivákemněmeckéromantiky,jenžzabloudil do Čech..(Dobossy |913:96).

PÍíklad Němcové
zristalap .
obecně známou hypotézu,žev pobělohorském,,nenárodním..období
vodníčeskáživotníforma zachována v lidové poezii a opětovně byla rozezvučena novou intelektuálnígeneracína počátkul9. století,již nenítÍebavyvracet. Je
všakpŤekvapující,
žemyticképojetísvěta,o kterése opíralonárodníobrození,dokázalo v polovině 20. stoletítaKka automaticky ztělesnit kulturní ideály komunismu.V tétoproměně, která zasáh|ai estetickédědictví vridčíhoproudu českého
obrození(neutralizovalanebo opomíjelanovějšítradice literrírnímodernosti),sehrála klíčovouroli vlastenecká tradice stlačenádo kategorie ',lidovosti..'
Akadem ik MukaÍovsk , někdejšív ! značnypÍedstavitelčeskéhostrukturalismu' věnoval v roce 1954 velkou studii - dle něho marxistickémuvymezení,,lidovosti...Yychází z toho, že ,,skutečnálidovost.. znamená,,ričastlidu na literárnítvorbě..,a tato symbiÓzaby|a,,základním kvasem ve vyvoji literatury..od
dávnlch časripŤesnárodníobrozeníaždo současnosti(Mukaíovsk! 1954: l93).
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Pojem |idovosti'jejíŽpňesnoudefinici bychom hledali marně, se stává hlavním
kritériempÍi hodnoceníliterárníhodíla,mrjŽemeje podle právě aktuálníchkulturněpolitickychpotŤebrozšiňovatnebo pozměřovat. Slab]/mbodem tétokonstrukceje, že okruh jejího prisobení|ze na 20. stoletírozšíŤit
jen velmi násilně.
StŤedemhlavní literárnílinie se tak stává pŤedevším,,lidové..dědictví,
odvozenéz tradice českéhoobrozenía dosahujícíaž k Jiráskov]/mhistorickym romá.
nrjm'Jde tedy o literárníproud, ktery udává zák|adnitÓn českékultury:citovfm
zabarvenímpodporuje _ většinoupŤestylizovanéa zesty|izované_ morální hodnoty vesnickéŽivotníformy, pov]/šené
na niírodníideál. Do stŤedutakto chápané,,živé
tradice..se dostává román BoŽeny NěmcovéBabička(t855), kter]/se
postupemdoby stal oblíbenoučetbouširok ch vrstev.
Z hlediska Žánru pŤísněvzato nejdeo román,ale o volně spojenépovídky,na
nichžjsou patrnéstylovéznaky tehdy mÓdní sentimentálníkrátképrÓzy. To však
dílu ani trochu neubírána čtivostia na okouz|ující
atmosÍéŤe,
vŽdyť"
i v umělec- podobnějako u romantikya realisnru- mŮževznikkémrámci sentimentalismu
nout estetická hodnota. Jenžepodle literárněhistorickéšablony by|a Babička uŽ
pŤedrokem l945 vnímánajako pŤedzvěstrealistickéhozobrazeni skutečnosti.Nálada biedermeierovské
idyly, respektiveduchovníuzavňenost
dí|a,se sta|anormou
pro rea|istickouprÓzu inspirovanou,,|idovostí...
Zpočátkuto neznamenalonic jinéhoneŽbanálníobjev,žese ,,skutečnost..dí|a
rádoby pŤizpŮsobuje
empirickérea]itě,vnímanévšednímvědomím.Avšak stěŽímŮŽe byt realistickédílo,kteréve
znameníRousseauova učenípovažujeza miru realistického zobrazeni ,,zdravé,,
pojetí života zaostalévesnickéstaŤenky'Babička,s pravdivou a upňímnouvírou
v Boha a charakterem,kterynezkazilavyumělkovanáku|turaa civilizace,je velmi konzervativni.Za nejvyšší
hodnotupovaŽujetato,,realistickápovídka.,teplo
rodinnéhokrbu, rodinnéštěstía tichou radostsrdce.o stylizovanostisvědčíi to,
Že podle tétopatriarchálníidyly je prostástaŤenka
téměŤ
d věrnicíkněžninou.
To, co českáliterárníhistorie kanonizova|ajako realismus, nebylo nic jiného nežbiedermeierovskástylizace ňádulidovfch pohádek a venkovskychzvyklostí,vymezen ch baroknímkonzervativismem.VnitŤnínerovnostiliteraturypŤerušování
plynulosti - byly pŤekonánykulturněpolitickymitezemi.Těžceprotrpěnétouhy Němcové po citovémriniku byly transÍbrmoványna rovinu zce
chápanéhoideovéhov znamu' Susanna Rothová pŤednedávnemv souvislosti
s mašineriívytváŤenímytri poznamena|a,žekult NěmcovévytvoŤen1i
v padesát]Íchletech tohoto stoletíje natolik iracionálnía natolik opomíjíestetickákÍitéria' Že spíševzbudízájem psycho|oganežliteriírního
vědce (Rothová|992:34).
Teorie ,,hlavnílinie..v |iteratuÍenezmize|asice beze Stopy - obzvláště ve
vluce a v oblasti popularizující vědy -, ale tato konstrukce už definitivně
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patŤíminulosti. Její zhroucenízprisobila mimoděk poměrně svobodná činnost rrizn ch vědeck1/chškol. V šedesátychletech se opět stalo zÍejmym,že
českánárodnítradicenenínic jinéhonežkong|omerátrriznych vzájemně si
_
i odporujících ku|turníchsměrťr'Nejde zdaleka o nov! objev, vŽdyťF. X.
literárněkritického
myšlení,ro.
Šalda,největšíosobnostmoderníhočeského
a rozdělenostnárodníkultury a navícdoku l936 konstatujepŤerušovanost
dává, Že česká literatura vycházi z vice a vzájemně odlišn;./chtradic, nežje
tomu u harmoničtějise vyvíjejícíliteratury francouzské(Šalda1936137),
Upozorřuje téžnato, že kulturu národníhoobrozenínenímožnénavléknout
na stejnouniť:myšleníosvícenceDobrovskéhoa Jungmannovyškoly'odvo.
|ávajicíse na organickélidové dědictví,fungovalo podle r znych principti.
žese tŤivelkétradicečesukázku z 20. století,aleje zŤejmé,
ŠaldanepŤináší
kéliterárnímoderny:symbolismuspňelomustoletí,avantgardadvacátÝchlet
k tradici l9. století'jejiž délet nevážoubezprostŤedně
a groteskašedesát1/ch
jeho
píšeVáclav
kulturu.V1;istižně
dictvízasahujedo 20' stoletía ovlivřuje
Černy - vyznamn,! kulturní filozof, jenŽ naváza| na učeníŠaldovo-' že
všechnynárody, kterése povznesly nad snahu pouhéhofyzickéhosebezachování,nemajítradici jednu, nybrŽ několik r zn1/chtradic, a ty ',SeStŤídají
a prolínají,kÍiŽía spolu zápasí, kaŽdá pokládá samu sebe za pravy a vlastní
národnímuvfvoji napětí'
národní,smysl., a právě jejich zápoleníproprijčuje
dramatick! ráz a samostatnoupovahu Života. Nadto není nikde psáno, že by
národ ve svémhistorickémživotěnemohl a nesmě|svoje tradice měnit, pojimat z pudu sebezáchovy anebo i ze svého svobodného sebeurčenícíle
a programynové,a tím svémudějstvováníi vtiskovatsmysl dosud nevídan
a nedoložen..(Čern! |992: 488).
V rámci tétointerpretaceminu|osti'která byla dlouho vytlačenana periferii,
ztratila literaturačeskéhoobrozenísvrij normativnícharakter.Kulturní paměť
všakhistorii kánonu tradice nesmazatelněuchovává.
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Časminulfa budoucív ambivalenci
očekáváníkonce a počátkustoletí
ke kterymdaly
Několikťrvah,
podnětknihyV. Macury
Znamenízrodu a Sťastnyvěk
NONNA KOPYSTIANSKA

V kulturnímživotěmá očekáváníkonce jednoho a začátkudruhéhostoletívětdatum samo. očekáváni začináv r zně vzdáleném
šívlznam neŽli pŤelomové
pÍedcházejicimobdobí atrvái po onom datu, postupněpÍecházív novéočekájenom má rŮznéfáze, náplř a intenzitu,která
vání'Tento stav je permanentní,
vzrťrstáke konci století.
v sobě cel! komplex citťr,myšlenek'dobovych záočekávánísoustÍed'uje
jmri, nadějí abeznadéjí,11uzi
a dezt|uzí,filozofick;/ch a politic(./ch koncepcí,
vědeck;íchstudiía intuicí,pŤedtuchi snrj.Jeho odraz m.iŽeb1it vděčnoulátkou
pro zkoumánípŤíznačn1ich
rysri nejen kaŽdéhoumělce, ale i obdobív literaturách niznlch národri (ejich společnlch znakťra rozdílri),tolro, co V. Macura
vzhledem k českémuobrozeníurčiljako zvláštníkulturnítyp.
V očekáváníkonce a začátkuse spojuje v bodu současnostiminulost s budoucností,která pÍecházív minulost. Národ charakterizuje i to, jaké místo zaujímajíaktuální(politické,sociální,estetické)potŤebydoby a dále otázky věčnosti,potŤebaduchovníobnovy v době, kdy reáln;Íčasustupujedo pozadípŤed
časempÍánía touhy.
myšlení.od konce
Estetika doby závisí ve velké míÍena časoprostorovém
18. stoletíevropsk;iromantismuspÍinášívelkézměny v modelování,rozšiŤování a apercepcičasua prostoru.V tom značnou lohu začináhrátminulost. Čas
minul1se stává svéprávn1/m
objektemzkoumánía zobrazovánía takéodlišujícím činitelemromantismuv jeho národnostnípodobě.
Českéobrozenív prvníÍázi obohacujepŤedevším
filologickou vědu, a ačkoliv se zapojuje do celkovéhoevropskéhovyvoje a postupněse stává jeho součástí,zrjstávázvláštnímkulturnímfenoménem.
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v minulost.Národ charakterizuje
jímajíaktuální(po|itické,
potŤebydoby a dále otázky věčsociální,estetické)
nosti,potŤebaduchovníobnovy v době, kdy reáln1 časustupujedo pozadípŤed
časempŤánía touhy.
Estetika doby závisí ve velké míŤena cYasoprostorovém
myšlení.od konce
l8. stoletíevropsk! romantismuspŤináší
rozšiŤovávelkézměny v modelování,
ní a apercepcičasua prostoru.V tom značnourilohu začínáhrátminu|ost.Čas
mtnuly se stává svéprávnlm objektem zkoumánía zobrazovánía takéod|išuji
címčinitelemromantismuv jeho národnostní
podobě.
Českéobrozenív prvníÍázi obohacujepŤedevším
filologickou vědu' a ačkoliv se zapojuje do celkovéhoevropskéhov1/vojea postupněse stává jeho součástí'zústávázvláštnímkulturnímÍ'enoménem'
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Ylvoj žádnéliteratury nenípŤímočarou
kontinuitou,pŤestovšak několikeré
pŤerušení
českéhonárodníhov1/vojebylo naprostokatastrofickéa zážitekdiskontinuity zvlášťsiln1/a trvaly'
JestliŽebyla pro takovénárodyjako Íiancouzsk1/
nebo anglick1iexistencenároda a niírodníhojazyka samozÍejmáa nepochybná,češtía slovenštíbudite|e
pro to museli hledat novéa novédŮkazy. Hledali je pŤedevším
v minulosti (déjinné,folklorní,etnografické,literární).
Postoj k minulostije proto podŤízen
celkovéobrozeneckéideologii, konkrétním rikolrjmsoučasnosti,
a je zaměŤendo budoucna.Dějinná minulost se zŤetelně dělí na obdobípobělohorské- temno,germanizace_ a pŤedbělohorské,
které
jako posvátnáhodnota(protose musípodávats jistou idealizací)'
se pŤedstavuje
Všechno,co se objevuje v národopisu,dějinách, ku|tuŤea folkloru, se stává
polyfunkčníma polyvektornímv poznáváníčinrja tvorby pňedkŮ,kter1/mije
moŽno se chlubit. Nebere se to jako vzor pro všechnyčasy,ale jako airuka
skvělé kulturní budoucnosti.Tím Íilologická věda dostává nové impulsy, ale
i pevná omezení,odmításe totižvšechno,co nesouhlasís touto ideou. JestliŽe
něco chybí v kulturníminulosti,mriŽese to z vlasteneck1;ich
drivodridoplnit' dopsat.Vznik padělkri a mystiÍikacečtenáŤe
nejsou v tétodobě ničímzvlášťmi.
moŤádnym,mimoŤádnéby|o všakto, ževědeckéa politickédebaty ko|em RKZ
trvaly skoro sto |et a mě|y mezinárodníohlas (včetněUkrajiny _ I. Franko).
Avšak díky nim se začalas většíodpovědnostízkoumat pravost všechdalších
nálezŮ, coŽ pŤispělok rozvoji textologie,hermeneutikya lexikograÍie.
Nesrovnalost mezi kulturou-ideálema realitou vystupuje V romantismu
zvláštěvyrazně,Ale českáku|turaobrozenínejenženevycházi zrealiÍy,ale pokoušíse tvoÍitnovou realitu podle svépŤedstavy,
ve kterémá b;/tvšechnostavěno nově.
Vljimečná situace je ve vjvoji jazyka jako m stku do minulosti. Jestliže napŤíkladve francouzskékultuŤešlo o to, aby se zbouraly pŤehrady,kterébrzdily
vstup hovorovéŤečido poezie, v Čecháchse uměle, teoreticky vytváÍe|jazyk,
kter;imse psala básnická díla i vědecképráce a kter! bylo nutno vrátit do života jako jazyk ristníhoa písemného
styku.
Vlvoj novlch tendencízačinávždyod bouránía v tom, co pŤevládá,zdaruzračíse takédoba a národnostniráz,Y romantismu,zvláště
šení,nebo tvoŤení,
francouzském,byl si|ny živel revolty, rozrušujícímonolit feudálního Ťádu
a s ním i Ťáduv rodině, víru v krále a jindy i víru obecně. Romantismus byl
agresivnív či pňedchozímuobdobí'rušípňedstavuo vyvoji kultury z jednoho
prameneantickéhoumění,místostabilnostivyznává neustálouměnlivost, místo pravidlajednoty časua prostoru- ko|orit místaa času(V. Hugo, pňedmluva
130

vystupuje proti estetice klasicismu,
k dramatu Cromwell), včetněnárodního,
pravid|úma nahrazujeje voln;im experimentem.
V Čechách dominuje nad rušiv m tvoÍiv1iprvek, nebo alespoř naděje na
pro zrych|epostoj ke klasicismuje klidnější'cožje pŤirozené
možnosttvoŤení,
pŤechodnéjevy.
a
vlvoj
kulturní
nf
Česká literatura nem že pÍímonavázat na své tradice: ty, kterése hledají
jsou časověvelmi vzdálenéa ty b|ízkéjsou vesměs spjaty s v;/vominulosti,
v
jem německébojazyka a kultury, od kter]ichse chtějíbuditelédistancovat.Provšechno,co cítímejako pŤíznačné
to má pravdu V. Macura, když ňíká:,,TéměŤ
pro českouobrozeneckoukulturu, nevzniklo navázánímna tradici, a|e mnohem
vztahem,jímžbylo samo navázánívyslovně sice zd razřováno, zasložitějším
(Macura l983: 9).
tímcovnitŤněbyl naplĎovánrozchods minulostí..
obrozenecká doba se vyhlbá pojetíkonce, to se stanehlavnímpozději. Proto se i počátekzrodu kultury odsouvá v dávnou minulost, spl;/vás ní' pŤedstírá'
Že1e to stálétrvání,pokračovánía opakování'Iazyk a kultura se stávajíponěale s věčností.
kud sakrálnímipojmy, nespjat;ymis dočasnouskutečností,
V. Macura vyslovuje mínění,že ,,obrozeneck!projektčeskékultury spočíval
pÍedevším
v nahrazeníhistorickéhočasutemporálnímimodely mytologickymi..
(Macura |992: I05). Je to ŤečenomoŽnátrochu pŤíliškategoricky,protoŽejednou
obmyšlenía české
umě|eckého
z velklch novotromantismuje vznik historického
Neustály svár mytologickéhoa historickéhokonceptu
rozeníse toho takéričastní.
mákaždá literatura,českáliteraturamá těch mytologickych prvkri možnávíce'
V. Macura píše:,'[...]v 19. stoletíprobíhalv českéliteratuŤev zásadě dvojí
proces.Jednu jeho s|ožkupÍedstavovalosebestvrzování'['..] současněse však
vrstvíproces emancipace od ,obrozenectví.,od mode|u kultury jako mimočasového,ve svépodstatěsakrálníhoproduktu [...]V praxi to znamená směrováníke skutečněkulturnímuorganismu [...]Současněto takéznamenásměrování
ke kultuÍe,která si bude uvědomovat,žeje f.aktemhistorick;/ma takéhistoric.
ky podmíněn m., (Macura 1992: 106),
Myslím' žekultura si to uvědomuje,jenom společnostmusíprojíturčitoučasovoucestu,aby si to uvědomi|aze začátkucitově a pak užrozumově.AlespoĎ
ve vědě jsou drikazy takovéhouvědomění.Všeobecněse tvrdí,žepojem historie literatury zavedl F. Schlegel, ale Josef Dobrovsky pŤecevydal Geschichte
der bcjhmischenSprache und LiteraturještědŤíve(1792).
v,'Zvliáštností
systéÍnu,
ždnrového
české
literaturytohoto obdobíje podŤízenost
běru žanrria tvoŤeníŽánrovychmodiÍrkacístanovenymvlasteneckjmdilakticb!,m
postukit m, ježmajídokázatrovnocennostSlovan a formovat myšleníspo|ečnostt. Proto se Josef Linda pokusil o historick;i román; J. Kollár bohatstvíma krásou
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V voj Žádnéliteratury nenípŤímočarou
kontinuitou,pňestovšak několikeré
pŤerušení
českéhonárodníhovlvoje bylo naprostokatastrofickéa zážitekdiskontinuity zvlášésilny a trval .
JestliŽebyla pro takovénárodyjako francouzsk nebo anglick;iexistencenároda a národníhojazyka samozŤejmáa nepochybná,čeští
a s|ovenští
buditelé
pro to museli hledat novéa novédrikazy.Hleda|ije pŤedevším
v minulosti (dějinné' folklorní,etnografické,literární).
Postoj k minulosti je proto podŤízen
celkovéobrozeneckéideo|ogii,konkréG
ním rikolrimsoučasnosti,
a je zaměŤendo budoucna.Dějinná minulost se zŤetelně dělí na obdobípobělohorské_ temno,germanizace- a pŤedbělohorské,
které
se pňedstavujejakoposvátnáhodnota(protose musípodávats jistou idealizací).
Všechno,co se objevuje v národopisu,dějinách, ku|tuŤea fo|kloru, se stává
polyfunkčníma polyvektornímv poznáváníčinrja tvorby pÍedkťr,
kter;Ímije
moŽno se chlubit. Nebere se to jako vzor pro všechnyčasy,ale jako airuka
skvělé kulturní budoucnosti' Tím Íilo|ogická věda dostává nové impulsy, ale
i pevná omezení,odmításe totižvšechno,co nesouh|asís touto ideou. Jestliže
něco chybí v kulturníminulosti,m žese to z vlastenecklch drivod doplnit' dopsat.Vznik padělkťra mystiÍikacečtenáŤe
nejsou v tétodobě ničímzvlášťmimoŤádnfm,mimoŤádné
bylo všakto, ževědeckéa politickédebaty ko|em RKZ
trvaly skoro sto let a měly mezinárodníohlas (včetněUkrajiny - I. Franko)'
Avšak díky nim se zača|as většíodpovědnostízkoumat pravost všechda|ších
ná|ezrj,coŽ pŤispělok rozvoji textologie,hermeneutikya lexikograÍie.
Nesrovnalostmezi kulturou-ideálema realitou vystupuje v romantismu
zvláštěv,jrazně,Ale českákultura obrozenínejenženevycházi zreal'ity,ale pokoušíse tvoŤitnovou realitu podle svépŤedstavy,
ve kterémá b1/tvšechnostavěno nově'
V;fjimečná situace je ve vlvoji jazyka jako m stku do minulosti' Jestliže na.
pŤíkladve francouzskéku|tuŤešlo o to, aby se zbouraly pňehrady,kterébrzdi|y
vstup hovorovéňečido poezie, v Čecháchse uměle, teoreticky vytváíe|jazyk,
kterym se psala básnická díla i vědecképráce a ktery bylo nutno vrátit do života jako jazyk ristníhoa písemného
styku.
V1voj nov1/chtendencízačínávždyod bouránía v tom, co pŤevládá,zda ru.
šení,nebo tvoŤení,zračise takédoba a národnostniráz.Y romantismu,zvláště
francouzském,byl siln! živel revolty, rozrušujícímonolit feudálního Íádu
a s ním i Ťáduv rodině, víru v krále a jindy i víru obecně. Romantismus byl
agresivnív či pŤedchozímu
období,rušípňedstavuo vlvoji kultury z jednoho
prameneantickéhoumění'místostabilnostivyznává neustálouměnlivost,místo pravidlajednoty časua prostoru_ kolorit místaa času(V. Hugo, pŤedmluva
130

k dramatu Cromwell), včetněnárodního,vystupuje proti estetice k|asicismu,
pravidlrima nahrazujeje vol n! m experimentem.
V Čechách dominuje nad rušivlm tvoňivy prvek, nebo alespoĎ naděje na
pro zrych|emoŽnosttvoÍení,postoj ke klasicismuje klidnější'cožje pŤirozené
pŤechodnéjevy.
a
v1fvoj
kulturní
nf
Česká literatura nem že pŤímonavázat na své tradice: ty, kterése hledají
jsou časověvelmi vzdálenéa ty b|ízkéjsou vesměs spjaty s vyvominulosti,
v
jem německéhojazykaa kultury' od kterych se chtějíbuditelédistancovat.Pro.
to má pravdu V. Macura, kdyŽ Íiká: ,,TeměÍvšechno,co cítímejako pÍíznačné
pro českouobrozeneckoukulturu, nevznik|o navázánim na tradici, ale mnohem
vztahem,jímžbylo samo navázánívlslovně sice zdrirazĚováno,zas|ožitějším
1983:9).
ímco vnitÍněbyl nap|Ěovánrozchods minu|ostí..(Macura
obrozenecká doba se vyhlbá pojetíkonce, to se stanehlavnímpozději. Proto se i počátekzrodu kultury odsouvá v dávnou minulost, spl1/vás ní,pŤedstírá'
Že je to stálétrvání,pokračovánía opakování.Jazyk a kultura se stávajíponěale s věčností.
kud sakrálnímipojmy' nespjat1/mis dočasnouskutečností'
V. Macura vyslovuje mínění,Že ,,obrozeneckf projekt českékultury spočíval
pÍedevším
v nahrazeníhistorickéhočasutemporálnímimodely mytologick mi.,
(Macura |992: |05). Je to Ťečenomožnátrochu pŤíliškategoricky,protožejednou
z velklch novot romantismuje vznik historickéhoumě|eckéhomyšlenía českéobrozeníse toho takéričastní.
Neustál1isviírmytologickéhoa historickéhokonceptu
mákažďá literatura,českáliteraturamá těch mytologickych prvkri možnávíce.
V. Macura píše:,,[...]v 19. stoletíprobíhalv české|iteratuÍev zásadě dvojí
proces.Jednu jeho složku pňedstavovalosebestvrzování'[...]současněse však
vrstvíproces emancipaceod 'obrozenectví,,od modelu kultury jako mimočasového,ve svépodstatěsakrá|níhoproduktu [...]V praxi to znamená směrováníke skutečněkulturnímuorganismu [.'.]Současněto takéznamenásměrování
ke kultuŤe,která si bude uvědomovat'žeje Í.aktem
historick;im a takéhistoricky podmíněnfm..(Macura |992: 106).
Myslím, Že kultura si to uvědomuje,jenom spo|ečnost
musíprojíturčitoučasovou cestu,aby si to uvědomila ze začátkucitově a pak uŽ rozumově' A|espoř
ve vědě jsou dúkazytakovéhouvědomění.Všeobecněse tvrdí,Že pojem historie libratury zavedl F' Sch|egel, ale Josef Dobrovsk! pÍecevydal ceschichte
der bÓhmischen Sprache und LiteraturještědÍíve(1792).
Zvliáštností
systému,vyžtinrového
české
literaturytohoto obdobije podŤízenost
běru žánrťr
a tvoŤeníŽánrovychmodiÍikacístanovenymvlastenecklmdidakticbjm
postukit m, ježmaji dokázatrovnocennostSlovan a formovatmyšleníspolečnos.
ti. hoto se Josef Linda pokusil o historick! román; J. Kollrár bohatstvíma kásou
l3l

jazyka ve velmi naročn1ich
ritvarechsonet a elegiípolemizoval s těmi, kdo pod.
jazyk'
Václav
Bolemír Nebesloj napsal velmi náročnouÍilozofickou
ceřovali česk
bíse Protich dci atd.Vznikají takézvláštnížánrovémodifikace, jako napŤíklad
deklamovánky(Rubešovasbírkav šestisvazcích)nebo ,,obrany.,českéhojazyka.
oblastíkultury s takov mi
V. Macura upozorni| na prostupování stŤedních
pŤáte|ství,
erotika,mo(citovy
je
model,
jevy,
jako
dobová psychika
kulturními
literatura
právě
se
česká
protože
tímto
da i etika).Je to velmi d leŽity postňeh,
jin1fch
počátku
l9.
století.
evropsk ch literatur
nejvícodlišujeod
Právě v charakterudobovépsychiky a mravníhopostoje mtrŽemenaléztodpopŤímoencykvěď, pročJ' Kollár tvoÍí plně samostatnou,nezvyklou, svou šíŤkou
bályrickoepická
romantická
proč
byronovská
lopedickou lyrickoepickou báseř a
jako
cizího.
něco
pochopena
jenom
Máchy
a
by|a
s dílemK. H.
seř pňišlado Čech
Některéžánrovétypy Se vribec neujaly,napÍíkladpro francouzskouromantickou prÓzu pÍiznačn!,,osobnía svéŽivotopisn sociálně-psychologick1iromán...F. R. Chateaubriand'B. Constant,A. Musset odhalili ''chorobustoletí..uŽ
najeho začátku,rozčarovánispolečenskymivztahy,a pÍinesliobraz syna svého
času(ktery je poprvéve v voji literatury tak ostíe pociťovánjako ,,nemocny
čas..).otázka tělesné,duševníchoroby, myšlenkovéa citovérozervanosti'citovékrizejedince, mladégenerace,|idstvajako takovéhobude se podrobněrozebírat b|iŽe ke konci století,opakovat po svém v rriznych dalšíchobdobích
a v rriznlch literaturách,včetněčeské.
na osobV časekultivovanéhoobrozeneckéhooptimismu takovésoustŤedění
se tvoTehdy
tendencemi.
celkovlmi
s
ní city, zážitky azk|amáni nesouhlasilo
a čicitech
všech
ve
v|astence
jako
plně rozvinutéosobnosti,
ňil ideál Slovana
jest
Slovanri
Symbol
,,horlivy
Života.
nech aktivně zasahujícíhodo občanského
jinoch, jeho srdceje plnéživosti,miluje pracovitostajeho heslo: práce a naděje..(Kampelík, cit. podle Macura 1983: |70), Zázračn;/chrispěchrive vědě
a kultuŤebylo dosaŽenoprávě díky heslu: ,'tÍebavěŤitia tŤebajednati...
emancipace,jak ji stavělyG. de Staěl
Ani Í'eministickyromán aotá7'kaženské
Tady byl jin]/ ideá| Ženy- vlasten.
poměrech.
a G. Sand, nebyly možnév těchto
a pomocnice svéhomuŽe.
manželky
ky, pečlivématky sv]ichdětí,vzorné
Na začátkustoletíse českáliteraturavytazně lišísv;/m zdravim od literatur'
al.
kde se kultivuje zobrazenínemoci' Poetizace chorobnlch stavri,sebeničení
směru'.1a.
uměleckého
celého
pojem
nemoci
koholem,drogami, mravnízkázou,
A.
klm je napŤíkladHeineovo oceněníněmeckéhoromantismu,tvorba E. T.
Ed.
jako
u
nemoci
a
tělesné
Hoffmanna a Novalise, hledáníkrásy v psychické
k nebytí,všechno'co je spjato s koncem, pÍijdese sym.
gara Poea, pŤihlášení
bolismem' kterj mnohéztoho pÍevzalod romantismu'

je podívatse,jak se během 19. stoletíměnívize jeho konce' Na zaZajímavé
čátkustoletíse tento konec pĚedstavujejakorozkvět slovanství,českéhojazyka
a ku|tury.Je to utopistické'ale i realistické,protožese o tom nejenmnoho m|use i mnoho pracujepro jeho uskutečnění.
Ale čímbližví,ale se sebezapŤením
šíby| konec století,tím se sám ideál podrobujepiehodnocení,hasne.
Změna je pÍipravovánane v|ivem z venku' ale samotnym v1ivojemčeskéliteratury.Tím se zase zapojuje do evropskéliteratury a literární vědy, tentokrát
vjejím realistickémsměru,ale zároveř se tady odrážejí
rysy pňíznačné
pro českou mentalitu:obava zdát se sentimentálníma patetick m, stňízlivosta prakticismus, schopnost ve|mi kriticky se podívatnejen na jiné, ale i na sebe samé
smys| pro humor'
a nevšední
hurnorje charakteristick]/nejen pro českouliteraturu,ale i pro českou
Zv|ášÍní
|iterárnívědu, cožje velmi sympatické.Radko Pytlík roku l982 napsa|a sestavil
unikátnídilo _ Malou encykLopediičeského
humoru. V tétoknize R. Pyt|ík nejen
vydal dílkanebo fragmentyděl mnohlch spisovatel , ale piidal i v|astníkomentaŤk osobnostem,žánrrim,funkci humoru, ktery je neménězajimav,jnežlitato díla, a tímpodal vlvoj českéhohumoru od nejstaršíchdob ažpo dnešek.
Humor jako ,jisté zák|adni vidění světa..(Čapek 1986: 669),jako ,,určit1/
zprisobbásnickéhonaziráni,,,jako,,názor..,, umor nenísmáti se ale lépevidě.
ti..(Vančura,cit. podle Pytlík l982: 87), takov;1i
humor je tím živlem,kter rušídomácínadšenínad minulostí,a to od začátkuobrození.Během 19. stoletíse
humor a satira Stávajíčímdá| tím více polyÍ.unkčními,
a|e v literatuŤefin de
siěc|eto, co K. Čapekdef]nova|jako čistyhumor, na rozdíl od ironie a satiry,
zaniká pod tíhoubezv chodnosti.
Jednou z funkcí humoru doby obrozeníje konfrontaceskutečnostis neskutečností,jak
v současnostia v minulosti, tak i v pŤedstavě
budoucna.A to se zase odrážív žánrovémsystému.F. L. Čelakovsk!rozšíŤil
oblast epigramu na aktuálníčasovátémataa jeden z největšíchepigramatikri,K' HavlíčekBorovsky,
v.epigramech(napsaljich okolo dvou set) zrcad|il dějinnou politickou a kulturnískutečnostsvédoby a vnesl
styl..ido jin ch Žánrrj.Š.Hněv,'epigramatick1/
t<ovs\iprokázal vzácnou schopnostkriticky a humoristicky se podívatna oblíbenéhr zostrašné
balady a napsal parodie na tento žánrov,!typ. Dokonce K. J.
Erben vnášíhumor i do pohádky (napÍ.TŤipŤadleny).
Humor se taképouŽívája_
Ko záštitajedincea celéhonárodapÍednepŤízní
sociálně-historického
času,pŤed
tísnía sftachem,jako zbraĚ bezmocn1ich.
Čim utiz ke konci sto|etí,tím se zvětšujeambivalentnostočekávání.
VytváŤí
se.kiticky postoj k současnostii vrlčiideá|izacím
minulosti aŽ k sebepopŤení,
zvětšujese kolísánímezi národnímsebevědomím
a sebeodhalováním.Pťesto

r33

t)z

-L

jazyka ve velmi náročn1/ch
ritvarechsonet a elegií polemizoval s těmi, kdo podjazyk,
Václav
Bolemír Nebeslc.fnapsal velmi náročnouÍilozofickou
ceřovali českj
báseťlProtich dci atd' Vznikají takézvláštnížánrovémodifikace, jako napŤíklad
deklamovánky(Rubešovasbírkav šestisvazcích)nebo,,obrany..českéhojazyka.
oblastíkultury s takov mi
V. Macura upozornil na prostupování stŤedních
pŤátelství,
erotika,mo.
(citovy
je
model,
jevy,
jako
dobovtipsychika
kulturními
]iteratura
právě
se
česká
protože
tímto
da i etika).Je to velmi drileŽit]/postňeh,
-l9.
století.
jin;/ch
počátku
evropsklch literatur
nejvícodlišujeod
Právě v charakterudobovépsychiky a mravníhopostoje m žemenaléztodpopňímoencykvěď, pročJ. Kollar tvoÍíriplně Samostatnou,nezvyklou, svou šíŤkou
bályrickoepická
romantická
proč
byronovská
lopedickou lyrickoepickou báseř a
jako
cizího.
něco
pochopena
jenom
Máchy
a
byla
s dí|emK. H.
do Čech
seř pŤišla
Některéžánrovétypy Se vribec neuja|y,napŤíkladpro francouzskouromana svéŽivotopisnysociálně-psychologick! rotickou prÓzu pÍiznačny,,osobní
mán...F. R. Chateaubriand,B. Constant,A. Musset odhalili ,,chorobustoletí..už
najeho začátku,rozčarovánispolečenskmi vztahy,a pÍinesliobraz syna svého
času(kter1ije poprvéve vlvoji literatury tak ostňepociťovánjako ,,nemocny
čas.,)'otázka tělesné,duševníchoroby, myšlenkovéa citovérozervanosti,citovékrizejedince, mladégenerace,lidstvajako takovéhobude se podrobněrozebirat bliže ke konci století,opakovat po svém v rriznlch dalšíchobdobích
a v rriznych literaturách,včetněčeské'
na osobV časekultivovanéhoobrozeneckéhooptimismu takovésoustŤedění
se tvoTehdy
tendencemi.
celkovymi
s
ní city, zážitky azklamáni nesouhlasilo
a čicitech
všech
ve
vlastence
jako
plně rozvinutéosobnosti,
Íil ideál Slovana
jest
Slovanri
Symbol
,,horliv;Í
Života.
nech aktivně zasahujícíhodo občanského
jinoch'jeho srdceje plnéživosti,mi]ujepracovitostajeho heslo:práce a naděve vědě
je..(Kampelík, cit. podle Macura 1983: |7O),Zázračnychtispěchťr
jednati...
věŤiti
a
tŤeba
a kultuŤebylo dosaženoprávě díky heslu: ,,tŤeba
emancipace,jak ji stavělyG. de Stael
Ani feministick román aotáz,kaŽenské
Tady byl jinf ideál Ženy_ v|asten.
poměrech.
a G. Sand, nebyly možnév těchto
a pomocnice svéhomuŽe.
manželky
ky, pečlivématky svlch dětí,vzorné
Na začátkustoletíse českáliteraturavyrazné|išísv]/m zdravim od literatur'
al.
kde se kultivuje zobrazenínemoci. Poetizace chorobnych stavťr,sebeničení
ja.
směru.
uměleckého
celého
nemoci
koholem, drogami,mravní zkázou,pojem
A.
klm je napriklad Heineovo oceněníněmeckéhoromantismu, tvorba E. T.
Ed.
jako
u
nemoci
a
tě|esné
Hoffmanna a Nova]ise, hledáníkrásy v psychické
k nebytí,všechno,co je spjato s koncem, pŤijdese sym.
gara Poea' pňih|ášení
bolismem, ktery mnohéz toho pÍevzalod romanttsmu.

je podívatse,jak se během l9. stoletíměnívize jeho konce' Na zaZajímavé
čátkustoletíse tento konec pĚedstavujejakorozkvět slovanství,českéhojazyka
a ku|tury.Je to utopistické'ale i realistické,protožese o tom nejenmnoho m|use i mnoho pracujepro jeho uskutečnění.
Ale čímbližví,ale se sebezapŤením
hasne.
šíby| konec století,tím se sám ideál podrobujepňehodnocení,
Změna je pŤipravovánane v|ivem z venku, ale samotnym v1ivojemčeskéliteratury.Tím se zase zapojuje do evropskéliteratury a literárnívědy, tentokrát
vjejím realistickémsměru, ale zároveř se tady odráŽejírysy pňíznačné
pro českou mentalitu:obava zdát se sentimentálníma patetick m, stňízlivosta prakticismus, schopnost ve|mi kriticky se podívatnejen na jiné, ale i na sebe samé
smys| pro humor.
a nevšední
Zv|áštníhumor je charakteristick]/nejen pro českouliteraturu,ale i pro českou
literárnívědu, cožje velmi sympatické.Radko Pytlík roku l982 napsa|a sestavil
unikátnídilo _ Malou encykLopediičeského
humoru. V tétoknize R. Pytlík nejen
vydal dílkanebo Íiagmentyděl mnoh/ch spisovatel , ale pňidali vlastníkomentaŤk osobnostem,žánrrim,funkci humoru, kter! je neménězajimav,!nežlitato díla, a tímpodal vlvoj českého
humoru od nejstarších
dob ažpo dnešek.
Humor jako ,jisté zák|adni vidění světa..(Čapek 1986: 669),jako ,,určit1/
zprisobbásnickéhonaziráni..,jako,,názor..,, umor nenísmáti se ale lépevidě.
ti..(Vančura,cit. podle Pytlík 1982: 87), takov; humor je tím živlem,kter rušídomácínadšenínad minulostí,a to od začátkuobrození.Během 19. stoletíse
humor a satira Stávajíčímdá| tím více polyÍ.unkčními,
a|e v literatuŤefin de
siěc|eto, co K. ČapekdeÍjnova|jako čistyhumor, na rozdíl od ironie a satiry,
zaniká pod tíhoubezv chodnosti.
Jednou z funkcí humoru doby obrozeníje konfrontaceskutečnostis neskutečností,jak
v současnostia v minulosti, tak i v pŤedstavě
budoucna.A to se zase odráŽív žánrovémsystému.F. L. Čelakovsk!rozšíŤil
oblast epigramu na aktuálníčasovátémataa jeden z největšíchepigramatikri,K' HavlíčekBorovsky,
v.epigramech(napsaljich okolo dvou set) zrcad|il dějinnou politickou a kulturnískutečnost
svédoby a vnesl,'epigramatick1/
styl..ido jin ch Žánrrj.Š'Hněvkovsk1iprokázal vzácnou schopnostkriticky a humoristicky se podívatna oblíbenéhr zostrašné
balady a napsal parodie nu t.nto žánrov,!typ. Dokonce K. J.
Erben vnášíhumor i do pohádky (napÍ.TŤipŤadleny).
Humor se taképouŽÍvá1a_
r-ozáštitajedincea celéhonároda pÍednepŤízní
sociálně-historického
času,pŤed
tísnía sÍachem,jako zbraĚ bezmocn1ich.
Čim utiz ke kánci sto|etí,tím se zvětšujeambivalentnostočekávání.
VytváŤí
se.kiticky postoj k současnostii vrlčiideá|izacím
minulosti aŽ k sebepopŤení,
zvětšujese kolísánímezi národnímsebevědomím
a sebeodhalováním.Piesto
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oÍázkanárodníexistence z stává trvalou, žhavoua nevytěsnitelnouz českého
naziráni ž1votaa vstupujei na rozsáhléjevištěsvětovych dějin, globálníchproblémriv téměŤkosmickémprostoru (J. Neruda, J. Arbes, V' Há|ek' J. Vrchlick!). Ale i v tétodobě se vyskytujídíla skvěléhohumoristickéhorázu iako Vr'lery pana Broučkaod S. Čecha.
Ve v1;ivojiliteraturyjsou paradoxy.Na jeden z nich ukazujeV. Macura:,,Česká kultura se stavípevně na nohy vlastně gestemzpochybněníči pňímopopŤení svéexistence..(Macura 1992: 106).
Jestližena začátkustoletímá českáliteraturav,lrazné
odlišnouduchovníatmosféru,inte|ektuálnía společenské
klima, teď spl vá s evropskou stejn]imznehodnocovánímvšechdosud uznávan]ichhodnotv umění,vědě,morá|cei náboženství'
Myslím, Že V. Macura trochu zveličujev znam |iteraturytin de siěcle, když
píše:''[.'.] českákultura se v pocitech dekadencemusela identifikovat,skrze ně
v]astněobjevila svou pravoureálnost,právě sjejich pomocínahlédlasvou tváň..
(Macura |992: |06-|07). Dekadence bylajenom částícelkovéhoqivoje, kter
byl velmi složit;/.MoŽná, že tehdy se zmenšilpocit méněcennosti,rozšíŤila
se
problematika,a|e ztrat1|ase vnitĚníenergiev1ivoje.
Co se t!če 20. století,jeho postoj k minulosti byl ritočnězamítav,!.
Jenomže
by|o vždy ideologick m protějškemtoho pňedešlého.
Do vyznamov1ichokruh
se dostávají kategorie začátkuze zdán|ivéhonulového bodu, návratu do něho
a nadšeníideou budoucna,tvoŤenínovych mytri se stňídás očekávánímvšeobecnézáhuby. Vzniká nutnost revidovat a pŤezkoumatvztab'k minulosti, ale
i kriticky prověŤitvšelijaképÍedpovědiaprognízy. Vcelku je očekáváníkonce
stoletía tisíci|etísilou, která víceboií neŽ staví.
Literatura
ČRPEI<, Karel
|986 o uměnía kultuŤeIII (Praha:Čs.spisovatel)
MACURA' Vladimír
|983 Znamenízrodu. Českéobrozeníjako kulturnítyp (Praha:Čs.spisovatel)
1992Šnstn|,věk. Symboly, emblémya m1/ty1948_l989 (Praha)
PYTLÍK, Radko
1982 Mal encyklopedie českéhohumoru (Praha: Čs. spisovate|)
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od baroka k osvietenskému
klasicizmua preromantizmu
Literárnosmerovéaspekty

českypísanejpoéziena S|ovensku
V prvejfáze národného
obrodenia
MILOSLAV VOJTECH

Prváfáza národnéhoobrodeniana Slovensku,časovovymedzenápribližnerokmi l 780_ l 8 l 5 je obdobímprechoduod staršejliteratriryk literat re novodobej.
aspektuje táto Zmena literárnych epoch charakteristická
Z literárnosmerového
rozkladom poslednej velkej kultrirnejsyntézyv našomliterárnom a kulttirnohistorickom kontexte _ baroka a postupnlm etablovanímk|asicizmu a preromantizmu' Táto vlmena literárnych smerov však nemala v slovenskom (resp.
kultrirnompriestorecharakterprudkéhozlomu alebojedno.
česko-slovenskom)
rázovej v meny, ale naopak, bola organická a postupná' Tento ,,momentprechodu..je najlepšiepozorovatelhj v poézli.Básnická produkcia slovenskejprovenienciez rokov 1780-1815 predstavujepoetologicky pestryi,ale ai zko jazy'
kovo a konfesioná|nediferencovan;íkonglomerát textov, z ktor1ichvelmi početnriskupinu tvorípráve českypísanábásnická tvorba,ktorá bude predmetom
dhlšíchrivah.
Po českypísanábásnická tvorba slovensk ch evanjelikov,ktorá časovospadá do rokov 1780-18l5, sa spočiatkuvelmi ťažkozbavova|asiln ch barokovlch Íbrmálnychi tematick ch rezíduí'Najtypickejšímbásnicklm textom ob.
dobia prvej fázy národnéhoobrodenia, ktor! eštevychádza z ovzdušia barokovej literárnosti,je básnická skladba AugustínaDoležala(1737_|802) Pamětnd
celému světu tragoedia anebožto veršovnévypsdní žalostnéhoprvních rodič
pádu (|19|), ktorá je zárove najrozsiahlejšoubásnickou skladbou konca
l8. storočia.Je koncipovaná ako rozsiahly dialogizovanÝ tÍaktát,v ktorom sa
formou rozhovoru medzi Adamom, Evou a ich synom Sétomriešia otázky teologického i ťrlozofickéhocharakteru: zaoberajrj sa problémom hriechu a následnéhotrestu,uvažujrio protik|adedobra a z|a, o oÍázkachludskéhopoznania
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otáZka národníexistence z stává trvalou, žhavoua nevytěsnitelnouz českého
nazíránížjvotaa vstupujei na rozsáhléjevištěsvětovfch dějin, globálníchprob]émriv téměŤkosmickémprostoru (J. Neruda, J. Arbes, V. Hálek' J. Vrchlicky). Ale i v tétodobě se vyskytujídíla skvěléhohumoristickéhorázu jako V!llety pana Broučkaod S. Čecha.
Ve vyvoji literaturyjsou paradoxy.Na jeden z nich ukazujeV. Macura: ,,Česká kultura se stavípevně na nohy vlastně gestemzpochybněníči pŤímopopŤení svéexistence..(Macura 1992: 106).
JestliŽena začátkustoletímá českáliteratura v,lraznéodlišnouduchovníatmosféru,inte|ektuální
a společenské
klima, teď spl1/vás evropskoustejn;/mznehodnocovánímvšechdosud uznávanychhodnot v umění,vědě, morálce i náboŽenství.
Myslím, žeV' Macura trochu zveličujev znam literaturyÍinde siěcle, když
píše:''[...]českákultura se v pocitech dekadencemusela identifikovat,skrze ně
vlastněobjevila Svou pravoureálnost,právě s jejich pomocínahlédlasvou tváŤ.,
(Macura |992 106-|07). Dekadence bylajenom částícelkovéhovfvoje, kter!
byl velmi složit;/.MoŽná, že tehdy se zmenšilpocit méněcennosti,
rozšíŤi|a
se
problematika,a|e ztrat1|ase vnitňníenergiev1ivoje'
Co se tyče20. století,jeho postoj k minulosti byl ritočnězamitavy,JenomŽe
bylo vždy ideologick1/mprotějškemtoho pňedešlého.
Do v znamov;ichokruhri
se dostávají kategorie začátkuze zdán|ivéhonulového bodu, návratu do něho
a nadšeníideou budoucna,tvoĚenínovych mytri se stŤídás očekávánímvšeobecnézáhuby. Yzniká nutnost revidovat a pŤezkoumatvztah k minulosti, ale
pŤedpovědiaprognÓzy. Vcelku je očekáváníkonce
i kriticky prověŤitvše|ijaké
stoletía tisíciletísilou, která víceboňíneŽ staví.
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od baroka k osvietenskému
klasicizmua preromantizmu
Literárnosmerovéaspekty
českypísanejpoéziena S|ovensku
obrodenia
V prvejfáze národného
MILOSLAVVOJTECH

PrváÍáza národnéhoobrodeniana S|ovensku,časovovymedzenápribliŽne rokmi 1780_1815je obdobímprechoduod staršejliteratriryk literatrirenovodobej.
Z literárnosmerovéhoaspektu je táto zmena literárnych epoch charakteristická
rozkladom poslednej vetkej kultrlrnejsyntézyv našomliterárnom a kulttirnohistorickom kontexte _ baroka a postupn m etablovanímklasicizmu a preromantizmu.Táto v]imena literárnych smerov však nemala v slovenskom (resp.
kultrirnompriestorecharakterprudkéhozlomu alebojednočesko.slovenskom)
rázovej vfmeny, ale naopak, bola organická a postupná.Tento ,,momentprechodu..je najlepšiepozorovatelnyv poéz\i,Básnická produkcia slovenskejprovenienciez rokov 1780-1815 predstavujepoetologicky pestrli,ale aj zko jazykovo a konÍ.esioná|ne
diferencovan konglomerát textov, z ktorlch velmi početntiskupinu tvorípráve českypísanábásnická tvorba,ktorá bude predmetom
d'alších vah.
Po českypísanábásnická tvorba slovensk;/chevanjelikov,ktorá časovospadá do rokov 1780_18l5, sa spočiatkuvelmi ťažkozbavovala silnlch barokovlch Íbrmálnychi tematick]/chrezíduí'Najtypickejšímbásnick;/mtextom obdobia prvej fázy národnéhoobrodenia, ktor! ešte vychádza z ovzdušia barokovej literárnosti,je básnická skladba AugustínaDoležala(1,731_1802)Pamětn
celémusvětu tragoedia anebožto veršovnévypsání žalostnéhoprvních rodičú
ptidu (|79|), ktorá je zároveř najrozsiahlejšoubásnickou skladbou konca
l8' storočia.Je koncipovaná ako rozsiahly dialogizovany tÍakÍát'v ktorom sa
formou rozhovoru medzi Adamom, Evou a ich synom Sétomriešia oÍázky teologického i filozofického charakteru: zaoberaj sa problémom hriechu a ná.
slednéhotrestu, uvažujrio protiklade dobra a z|a, o oÍázkachludskéhopoznania
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lll

a podstatesveta.Skladbaje sícepoplatnábaroku v rovine tematickej(náboŽensko-eschatologick rozmer sk|adby) i fornrálnej (použitie dvanásťslabičného
barokovéhosylabickéhoverša),no na druhej Stranesa tu uŽ objavuje snaha
zmieriťvieru a rozum. Práve snaha zmieriťteologickéa racionalistickéchápanie sveta vymaĎuje t to skladbu z ovzdušiabarokovej duchovnej atmosÍéry
je tu vplyv fia svedčío jej inšpiráciiosvietenskouÍllozoÍiou(najmarkantnejší
sa Dotragoedil
lozofle G. W. Leibni za aCH. Wolt-a)'Y Pamětnejcelémusvětu
Bol
sveta.
vnímaniu
vzdia|il barokovému
|eŽalaspoĚ v ideovej rovine čiastočne
smerom
literárnosti
to však iba prv1/ nesmel krok k prekonaniu barokovej
klasicizmu.
k osvietenskému
prechodnéhoobdobia medzi barokom
Yyrazn,lm literárnym Í.enoménom
poéziouanakreonta klasicizmom bolo rokoko, v našejpoézii reprezentované
lahkomyselskéhotypu. Táto konvenčnápoéziavyznačuj ca sa povrchnosťou,
n]!'mpÓŽitkárstvom,idylickou hravosťoua rizkym okruhom ustálen ch tém,zasiahla tvorbu českypíšucichbásnikov na Slovensku velmi intenzívne.S tymto
typom poézie sa m6žeme stretn ť v básnickej zbierke Juraja Pa|koviča
(1769_1850) Muza ze slovenskych hor (1801), v štyroch zvázkoch Poezye
(1806-18l2) Bohus|avaTablica (|169_1832)i v jeho samostatnevydanejbásniZuzana Babylonskti (l803). oneskorenéprejavy rokokovej anakreontikynájdeme aj v zbierke mladéhoPavla JozeÍ.aŠafárika(l795-1861) Tatranski Mtiza s lyrou slovanskou(1814).
Rokokovo ladená anakreontskápoéziana Slovensku vznikala v tlrzkomkontakte s poéziouPuchmajerov ch almanachov'Dokonca viaceríslovenskíspisoLeška(l757-18l8)'
publikovali:napríkladŠteÍ.an
vateliav t;ichtoa|manachoch
v Nov ch báswerejnll
obrodeneck;/spisovatel a redaktor Prešpurskychnovin,
textov.S po.
básnick]lich
níchAntonínaPuchmajeru (l798) niekolko vlastn:/ch
spájal nie
básnikov
éziou Puchmajerovejdružiny českypíšucichslovenskych
aj d6ale
veršov,
šty\izácia
len jazyk a prevládajricarokoková anakreontská
veršovania'
nického
slednéuplatřovanie Dobrovskéhozásad sylabot
Rokoková anakreontikabola sícejavom v:irazne anachronick]/m,odtrhnut;/m od sridobej reality, čo vlstiŽne charakterizova|Jaroslav Vlček slovami:
mÓdy, v p ,'By| to českypŤežitek,pozdnípŤežitekpaŤížsko-německo.polské
anaVyznam
55).
l960:
vcldnísvéoblastidávnojiž vybledlya vytuchl]i..(Vlček
a
anachronickosti,
napriekjej konvenčnosti
kreontskej poéziev našejliteratr1re,
témy,prinášalasvetskénámety
spočívanajmá v tom, že ods va|a náboženské
a otvárala priestor prírodnejlyrike v básnickej tvorbe.
Vedl'atejto mÓdnej a konvenčnejpoéziemoŽno u tychto autorov čorazčastejšiebadaťznaky a motívy typicképre nastupujticik|asicizmus:klasicistické
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ŽánrovéÍbrmy a strofické títvary, inšpiráciu osvietensk;/mracionaltzmom
a vlasteneckémotívy'Preto ich možnozároveř nazvaťpriekopníkmibásnickéže klasicizmus sa v tvorbe česho klasicizmu v slovenskejpoézii' Skutočnosť,
dokazujepomerneobÍbrmuje,
iba
l780-18l5
v
rokoch
básnikov
píšucich
ky
anakreontiky vzn|ká
rokokovej
konvenčnej
okrem
skladba.
žánrová
medzená
So sklonom k motexty
básnické
poézia,
epigramy,
á
a
satirick
príležitostná
iba
a chyba Žáner
hymny
pené
ody,
zast
sri
VeLmi
málo
prvé
balady.
a
ralizovaniu
z hl'adiska
Žánre
prevaŽne
dominuj
poézii
V
epos.
pre
klasicizmus
typick]Ý
alebo
fiekventované
menej
Žánre
srj
vysoké
pričom
poetiky
nízke,
[lasicistickej
klasicizmu
osvietenského
obdobia
risilí
umeleckych
Vrcholom
absentujri.
riplne
v českypísanejpoézii na Slovensku sri texty,v ktor1ichbásnici postupneop šSri
taj mora|izátorskytÓn, anakreontskrištylizáciua konvenčnripríležitostnosť.
poslavznešen;/m
so
básne
reflexii'
básnickej
hlbšej
cestu
otvárajrice
básne
to
umeleckéciele: texty s vlasteneckoutematikou
ním' ktorési klad náročnejšie
(spájajrice,,klasické..s ,'národn m..) alebo s tematikou rodnéhokraja a auten.
tickfm zobrazenímprírodnejreality. K taklmto básnickym textom patrínapríklad Tablicova programová báseĎ Svobodnévo|eni (PoezY'eI, 1806) a báseĚ
Spisovatel(PoezyeIV l812), v ktorlch sa básnik zam:fšlbnad poslanímumelca a básnickti činnosťpovyšujena spo|očenskyzodpovednriprácu, a|ebo Pa|kovičovaÓda na horu Sinec (Muza ze slovenskychhor, |80l)' komponovanána
sp sob vznešenejklasicistickej Ódy. Tieto básnickétexty svojimi vyššímiumeleck mi ambíciami predznamenávajriobdobie vyvrcholenia slovenskéhobásnickéhoklasicizmu v rokoch 1815-l840'
Literarnosmerovés radnice českypísanejbásnickej tvorby na Slovensku teda vytvárajri tri vyraznéfenomény:doznievajricibarok, rokoková anakreontská
poéziaa klasicizmus v osvietenskej podobe' Tieto tri literárnosmerovéjavy
však nemožnood seba vlraznejšie oddeliť,nakolko sa vzájomne prestupujti
v tvorbe jednotliv;/chautorov, ba dokonca synkreticky koexistujri vedlh seba
v jednotliq/ch básnickych textoch.U niektorych autorov k tymto trom ]iterár19. storočiapostupnepribunosmerov m javom v prv;ich dvoch desaťročiach
- náznakypreromantizmu.Preromanticképrvky sa vyskytujrinajskÓr
dol štvrt;y
charakter.
vo fbrme izolovan ch motívov'no neskÓr nadobridajriv]iraznejší
ktorá svojou básnickou tvorbou spája všetTypickou básnickou osobnosťou,
ky uveoeneslohovéjavy,je práve Bohuslav Tab|ic.Táto básnická osobnosťnajlepšievystihuj" p.o"", prechoduod staršejliterat ry k literatrirenovodobej.Jeho básnickédielo, zhrnutédo štyrochzvdzkovPoezye ( 180G 18 l 2)' je dÓkazom
toho, žeTablic vo svojej rozsiahlej tvorbe dokázal spojiťa literárne využiťnaj.
rozličnejšiepodnety dobovej eurÓpskej literatrirya domácej literárnej tradície:
t3t
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rozličnejšiepodnety dobovej eurÓpskej literatrirya domácej literárnej tradície:
t3t
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barokovri polol'udov tvorbu, rokokovri anakreontsktipoéziu, osvietenskémyslenie, Íbrmuj ci sa klasicizmus i náznaky preromantizmu, ktor;/ sa ohlasuje
vjeho baladickej tvorbe a v niektorlch lyrickych piesřach. Tento literárnosmerov ,,rozptyl..Tablicovejpoéziesa pokrisime demonštrovať
niekolkymi interpretačnymipohladmi na niektoréjeho básnickétexty.
Ako prvési všimnemebásne, v ktorlch dožívajtistarébarokovéa rokokové
tradície'ktoré spritavaj Tablicov lyrick! subjekt do rámca básnickych klišé'
pričomjeho básnické,ja..sa skr;/vaza konvenčné
kulisy rokokovo ladenejanakeontskej poéziealebo sa obmedzujeiba na vyslovenie všeobecnychmravn;ich
zásad a tézs v'lraznym sklonom k neraz hrubozrnnémumoralizátorstvu. V textoch, v ktorych dominujri barokové a rokokové poetické reziduá, sa autor dostáva do silného zajaÍiastaršejliterárnej tradície,vyznačujricejsa mal1im stupřom emancipovanostivlastnéhobásnickéhosubjektu.Ako príklad tohto typu
tvorby mÓžemeuviesťjeho báseř Užíváníživota(PoezyeIII' 1809).
UŽ názov básne naznačujetematickézameranie textu smerom k anakreont.
skej rokokovej poézii s očakávanímhedonistickéhoprístupuk životuv duchu
prvlch veršov
epikurejského,,carpediem...Tento predpokladsa všakpri čítaní
Tablicovho básnickéhotextu nenaplní.Hedonisticky laden1/nadpis básne sa dostáva do napátia (resp.do protikladu) s veršami,v ktorlch nedominujeočaká.
vaná anakreontská hravosťa t žba po pozemsk1ich pÓžitkoch a daroch Života,
ale tematika pominutelhosti a márnosti l'udskej existencie, v duchu barokového
',vanitasvanitatum..či ,,mementomori..' V básni teda dominuje baroková obraznosť- znepokojujricoa varuj co ritočiacana city čitatelb.V prvych troch
strofáchs za sebou kumulovanéobrazy plynutia času(,,krátkémá cile zemsk!
čas[...],tratíSe světujako hlas..;,,měsíce,dnové,prchnoujak snové[...]..;''ro.
pričomje tu batatelhátenky [...]jak kroky mízeji,,;,,věkyse v světě tratějí..),
usporiadaniu(hodinka _ měsíce,dnové- roky - vědencia k ich gradačnému
ky). Napriek tomu všakprvétri strofy vyznievajriiba ako stereotypnévariovanie jednéhomotívupominutelhostia plynutia času.Jedin m oživenímtohto Stereotypnéhoradu obrazov je bezozvenovézvolanie v poslednom verši druhej
ludazd}raznit pominutelhosť
ktorémá podčiarknuť
strofy (,jak chceškŤič|..),
skej existencie a bezmocnosťLudskéhoindivíduavoči zákonom tohoto sveta.
okrem toho, že Tablicova obraznosťpÓsobí stereotypne,nie je ani originálna.
Tento typ obraznosti bol veLmi frekventovany v barokovej duchovnej lyrike. Podobnosti Tablicovej obraznosti s poetikou barokovej poéziesvedčiao tom, Že
Tablic sa dostával zo zajatiabarokovejsenzibility velmi pomaly.No napriek tomu je jeho básnick! text poznačen!istlm racionalizmom, ktor sa prejavuje
vo vyjadrovanía v porovnanís obdobn1imitextamibarokovejeporispornosťou

v obraznosti, vdhka čomu pÓsobí
chy sa vyznačujemenšoudekoratívnosťou
a
bez
váčšieho
poetického
vzletu.
V
tejto
sroho
sr1vislostiplatí konštatovanie
Syphera:
barokovej
obraznosti
Wylieho
ubridali sily, umenie upada|oku
,,Keď
g!čovitosti..(Sypher |971: |90). Táto g;/čovitosťje
pozorovatelháaj v Tablicojej
a
to
v
básni'
ošrichanej
konvenčnosti,
v
vej
minimalizácii umelecklch ambícií a v jednoduchej a stereotypnejsylabickej veršovejforme. Po prv ch troch
strofáchtematicky barokovéholadenia,o ktor1ichsme sa užzmienili, nasledujri
dve strofy,v ktor;/chdochádza k postupnémuobratu' Tento obrat začínav štvrtej strofe'kde oproti pochmrirnejštylizácii predchádzajÚcichveršovbásnik preladi| na veselšía hrav! tÓn: ,'Veseli budme, l an1žse trudme / starostí..,lebo
Teda básnik sa stáva vyznávačomté,,uplynouléta/ s r Žovou světa / radostí...
je
pokiať
si,
čas...
Tento
motív
Tablic stereotypnezopakoval ešte
zy ,,užime
v mnohych d'alšíchbásřach zaraden,lchdo zbierky Poezye.Ako variácia na rovnak témuvyznievaj napríkladveršez básne Společnék radosti se probuzování: ,,Budmežveseli, dokudž |ampa svítí,/ dokud květe nám, trhejme kvítí,.
(PoezyeII, 1807, str.14-76).
ZáverbásneUživání životavyznieva v rokokovo lhhkom a hravom tÓne anakreontskejpoézieako oslava mladosti a hedonistickéhoužívaniasi života,čím
sa naplnil autorsky zámer naznačen]/
čitate|bviv nadpise.Tablic vo svojom bás.
nickom texte vlastne realizoval jednu z barokov!ch antitéz,v ktorej stoja v opozícii pachtenieza pozemskfmi, svetsklmi radosťamina jednej stranea na druhej stranepoukazovaniena pominute|'nosť,
pozemsk;/chvemárnosťa ničotnosť
cí.V podobnom tÓne vyznievajri i d'alšieTablicove básnickétexty (napr.Česání ovoce dne 8. záĚír. 1802; Nestálost Života lidskéhoa i'), v ktor1ichbásnik
striedavomení ,,št!lov)'kÓd..' počn c barokov m moralizujricim tÓnom a l'ahk;/ma hravlm idylick;ÍmtÓnom epikurejskéhovyznenia končiac'
Na druhej Stranev programovej básni Svobodnévolení zaradenejdo prvého
zvázku Poezye (l806) sa Bohuslav Tablic predstavil ako vysoko kultivovan
osvietenskybásnik s čistouklasicistickou štylizáciou' Jednou z najznámejších
a najčastejšie
citovan;/chpasážíbásne s verše,v ktor;ichTablic opisuje svoju
ideá]nuknižnicua vyrat va spisovatelbv,ktoríby mali byťjej srjčasťou:
,,Vo|tér,
Šekspír'
Pop, Jung, Víland' Lessing, Russov' /Géte, Garve, Šiller,Kant a Lomonosov / Velkéokrasy by knihovny mébyli / S Řeky, s Latiníky,ježtovšickni ctili" (PoezyeI, 1806, str. 13).
Vlber autorov,ktor;,ichTablic považujeza ,,velkéokrasy..svojej knižnice,
pÓsobína prv;ípohlbd heterogénne.
ValérMikula k tomutov beru poznamenal,
Že ,,ich z|oženienie je len čistoosvietenské,ale siaha pred i za osvietenstvo,
a jednak sme vo sféreestetick ch preferencií,kde mÓže d6jsék simultanizova-
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ale tematika pominutelhosti a márnosti l'udskej existencie, v duchu barokového
',vanitasvanitatum..či ,,mementomori..' V básni teda dominuje baroková obraznosť- znepokojujricoa varuj co ritočiacana city čitatelb.V prvych troch
strofáchs za sebou kumulovanéobrazy plynutia času(,,krátkémá cile zemsk!
čas[...],tratíSe světujako hlas..;,,měsíce,dnové,prchnoujak snové[...]..;''ro.
pričomje tu batatelhátenky [...]jak kroky mízeji,,;,,věkyse v světě tratějí..),
usporiadaniu(hodinka _ měsíce,dnové- roky - vědencia k ich gradačnému
ky). Napriek tomu všakprvétri strofy vyznievajriiba ako stereotypnévariovanie jednéhomotívupominutelhostia plynutia času.Jedin m oživenímtohto Stereotypnéhoradu obrazov je bezozvenovézvolanie v poslednom verši druhej
ludazd}raznit pominutelhosť
ktorémá podčiarknuť
strofy (,jak chceškŤič|..),
skej existencie a bezmocnosťLudskéhoindivíduavoči zákonom tohoto sveta.
okrem toho, že Tablicova obraznosťpÓsobí stereotypne,nie je ani originálna.
Tento typ obraznosti bol veLmi frekventovany v barokovej duchovnej lyrike. Podobnosti Tablicovej obraznosti s poetikou barokovej poéziesvedčiao tom, Že
Tablic sa dostával zo zajatiabarokovejsenzibility velmi pomaly.No napriek tomu je jeho básnick! text poznačen!istlm racionalizmom, ktor sa prejavuje
vo vyjadrovanía v porovnanís obdobn1imitextamibarokovejeporispornosťou

v obraznosti, vdhka čomu pÓsobí
chy sa vyznačujemenšoudekoratívnosťou
a
bez
váčšieho
poetického
vzletu.
V
tejto
sroho
sr1vislostiplatí konštatovanie
Syphera:
barokovej
obraznosti
Wylieho
ubridali sily, umenie upada|oku
,,Keď
g!čovitosti..(Sypher |971: |90). Táto g;/čovitosťje
pozorovatelháaj v Tablicojej
a
to
v
básni'
ošrichanej
konvenčnosti,
v
vej
minimalizácii umelecklch ambícií a v jednoduchej a stereotypnejsylabickej veršovejforme. Po prv ch troch
strofáchtematicky barokovéholadenia,o ktor1ichsme sa užzmienili, nasledujri
dve strofy,v ktor;/chdochádza k postupnémuobratu' Tento obrat začínav štvrtej strofe'kde oproti pochmrirnejštylizácii predchádzajÚcichveršovbásnik preladi| na veselšía hrav! tÓn: ,'Veseli budme, l an1žse trudme / starostí..,lebo
Teda básnik sa stáva vyznávačomté,,uplynouléta/ s r Žovou světa / radostí...
je
pokiať
si,
čas...
Tento
motív
Tablic stereotypnezopakoval ešte
zy ,,užime
v mnohych d'alšíchbásřach zaraden,lchdo zbierky Poezye.Ako variácia na rovnak témuvyznievaj napríkladveršez básne Společnék radosti se probuzování: ,,Budmežveseli, dokudž |ampa svítí,/ dokud květe nám, trhejme kvítí,.
(PoezyeII, 1807, str.14-76).
ZáverbásneUživání životavyznieva v rokokovo lhhkom a hravom tÓne anakreontskejpoézieako oslava mladosti a hedonistickéhoužívaniasi života,čím
sa naplnil autorsky zámer naznačen]/
čitate|bviv nadpise.Tablic vo svojom bás.
nickom texte vlastne realizoval jednu z barokov!ch antitéz,v ktorej stoja v opozícii pachtenieza pozemskfmi, svetsklmi radosťamina jednej stranea na druhej stranepoukazovaniena pominute|'nosť,
pozemsk;/chvemárnosťa ničotnosť
cí.V podobnom tÓne vyznievajri i d'alšieTablicove básnickétexty (napr.Česání ovoce dne 8. záĚír. 1802; Nestálost Života lidskéhoa i'), v ktor1ichbásnik
striedavomení ,,št!lov)'kÓd..' počn c barokov m moralizujricim tÓnom a l'ahk;/ma hravlm idylick;ÍmtÓnom epikurejskéhovyznenia končiac'
Na druhej Stranev programovej básni Svobodnévolení zaradenejdo prvého
zvázku Poezye (l806) sa Bohuslav Tablic predstavil ako vysoko kultivovan
osvietenskybásnik s čistouklasicistickou štylizáciou' Jednou z najznámejších
a najčastejšie
citovan;/chpasážíbásne s verše,v ktor;ichTablic opisuje svoju
ideá]nuknižnicua vyrat va spisovatelbv,ktoríby mali byťjej srjčasťou:
,,Vo|tér,
Šekspír'
Pop, Jung, Víland' Lessing, Russov' /Géte, Garve, Šiller,Kant a Lomonosov / Velkéokrasy by knihovny mébyli / S Řeky, s Latiníky,ježtovšickni ctili" (PoezyeI, 1806, str. 13).
Vlber autorov,ktor;,ichTablic považujeza ,,velkéokrasy..svojej knižnice,
pÓsobína prv;ípohlbd heterogénne.
ValérMikula k tomutov beru poznamenal,
Že ,,ich z|oženienie je len čistoosvietenské,ale siaha pred i za osvietenstvo,
a jednak sme vo sféreestetick ch preferencií,kde mÓže d6jsék simultanizova-
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niu autorov (a s nimi stelesřovan]ichestetick]ichkánonov)' ktorísri častood seba časovoi esteticky vzdia|ení..(Mikula |991 25). V]iber autorov samozrejme
mÓŽe byť(a určiteaj je) v;/sledkomTablicov;ichsubjektívnychestetick1ichpreÍ.erencií
vo vzťahuk eurÓpskej Iiterat re, no tieto individuá|nepreferenciesti do
značnejmiery ovplyvnenéprevládajricimdobov m vkusom, ktory zároveĎ odzrkadluje vzťahk sudob1/mliterárnym smerom a prridom.Ak by sme nad jednotliv1/mieurÓpskymi spisovatelmi uveden mi v Thb|icovom,,v bere..uvažovali z hl'adiskaich prís|ušnosti
k literárnymsmerom' ktorésa v časevzniku Tablicovej básne v;íraznejšie
alebo iba náznakovoetablovali aj v širšomčesko-s|ovenskom literárnom kontexte, moh|i by sme Tablicov v;íberautorov rozdeliť
(s istou dávkou tolerancie)do dvoch skupín:Prvri skupinu autorov v tomto rade tvoria osobnostis dominujricouosvietensko-klasicistickouorientáciou:francrizsky osvietenec,filozof a spisovatel'F.M. A. Voltaire; anglick! klasicistick!
básnik A' Pope; nemecky osvietenecCH' M. Wieland, vo svojom diele spája.|ticiduch hravo elegantného,aristokraticky ladenéhorokoka s intelektuálnou
skepsou;nemeck osvieteneca k|asicistaG. E. Lessing; završite|'
osvietenskej
f,rlozofieI. Kant a napokon osvieteneca zakladatel ruskéhoklasicizmu M' V.
Lomonosov' Druhri skupinu tvoria osobnostičiastočne
heterogénnejšie
ako autori prvej skupiny' no i napriek tomu ich moŽno zaraditdo línie označenejako
sentimentáino-preromantická:
ideov1i tvorca sentimenta|izmuJ. J. Rousseau;
anglick1isentimentálnybásnik E. Young a klasici nemeckejliteratriryJ' W. Goethe a F. Schlller, veLk17m
časovlm oblr1komsvojej tvorby spájajriciklasicizmus
a preromantizmus(Sturm und Drang). S touto druhou skupinou má vela spoločnéhoaj tvorba časovoznačnevzdialenéhoW. Shakespeara,ktoréhoTablic
takisto zaradi|do svojej ideá|nejknižnice.V srivislosti so Shakespearomtreba
podotknriť,
Že preromantizmusje typick;/tym, Že prehodnocujeliterárny odkaz
minulosti,ktor;Ívd'akasvojej prísnejnormovanostinemÓžedoceniťpoetika klasicizmu. ,,V tomto prehodnocovacomprocese najdÓležitejšiurilohu hrá práve
objavovanie Shakespeara,ktor1/pÓsobí nielen genialitou svojej tvorby, ale aj
tym' Že sa jeho tvorbajaví priamo ako antitézaklasicizmu, ako popretieestetiky Boileauovej..(Krejčí1975 4142).TakŽe aj renesančného
W. Shakespeara
možno zarad|tdo druhej skupiny autorov,nie však ako bezprostredného
predStavitel'apreromantizmu, ale ako autora preromantizmom objavenéhoa vyzdvihnutého.Felix Vodičkav tejto srivislostidokonca hovorío preromantickom
,,kulteShakespeara..(Vodička1948: |42). Tento,,preromantickykult..zasiahol
aj Tablica, ktor1iako prv z našichprek|adatelbvobjavil pre slovensk literatri.
ru t to vlnimočnri osobnosť,nakolko _ čo konštatujeaj autor Tablicovej biograÍieRudo Brtář - sa ,,predt;Ím
nikto zo Slovákov neodváŽi|prekladaťz ang140

ličtinyani prÓzu' ani veršea v našej|iteratrirebo| Shakespearece|kom neznámy..(Brtář |914: 149_50).Tablic predstavilShakespearaprekladom z anglického jazyka v prvom zvázku Poezyí uvedením známeho Monologu z Hamleta
Šekspirova,s rivodnym veršomB1/ti aneb nebft, otázka jest váŽná (Poezye I,
1806,str. 16).
PríkladThb|icovejknižniceje dokladom toho, že klasicizmus sa do českého
literárnehokontextunedostávavo svojej čistejpodobe.Udomáca s|ovenského
řuje sa tu, v porovnanís Francrizskom,s takmer storočnymoneskorením.Na
príkladochvidíme,Že sa k nánr dostávavo svojej osvietenskejpodouveden1/ch
be a v čase,keď bo| v europskej|iteratrireuž beŽn;imjavom preromantizmus'
Pretoje logické'Že v našejliteratriresa obe tendencieprestupujrÍ
a viaceríauto_
za,,osvietenskychklasicistov..pozvolhevnášajudo svojej tvorby
ri považovaní
aj prvky preromantickq Preto je užptvá fáza nášhoklasicizmu (v českeja slovenskejliteriírnejhistÓrii označovanáako,,osvietenskyklasicizmus..)modifikovaná istymi sentimentálnymiprvkami, ktorérozrušova|ijeho pÓvodnéfbrmy.
U Tablica náznaky preromantizmu pozorujeme nielen v jeho individuálnom
záujme o eurÓpskych preromantickyohautorov,čodokazujejeho ideálna knižnica v básni Svobodnévolení'ale dokumentujriich aj jeho rozsiahle prekladatelskéaktivity - najmá preklad co|dsmithovej balady Poustevníkz Workworthu
(PoezyeIII' 1809)' ktorá je,,odrazovym mostíkompredromantickychsentimentálnych nálad. UŽ cudzokrajná exotika severská a dramatická rodinná príhoda
z kruhov šlachty,odohrávaj ca sa v ,hlubokémromantickém dolí. (po prvy raz
u nás pouŽil v našejliteratrireslovo romanticky)bo|a vábivá a lákavo podnetná..
(Brtá |974l.180).okrem prekladovejtvorby sa s intenzívnymináznaklni preromantizmustretnemeaj v mnoh1ichd'alších
Thblicov ch básřach: v jeho silno
moralizujricichba|adách(Lubinsk1/z Lubinéa Rozyna Milovská. Nešťastné
následky stracenénevinnosti;Jakub Žiaria z Žibridova. VystražnábáseĎ.Smutné
následkyzléhovychováni, Poe4,e II), poplatnlch eštebarokovému
jarmočnému
vkusu, už presvitajrípreromantickéobrazydrsnej a nesp tanej prírodya prero.
mantickáatmosfératajomna(baladickáatmosféranoci so žalostnlmia tajomnymi hlasmi, s hrikanímsovy. burácanímvetraa pod.).ovel'a intenzívnejšie
Sa preromantická estetikaoh|asujev jeho básřach s tematikoustredovekychhradov:
orava, hrad Turz v (PoezyeIII, l809) a Cscjvár.Hrad Raškriv(PoezyeII, 1807).
Najmá báseř CsÓvár. Hrad Raškrjvje plná preromantickéhosentimentunad
ruinami kedysi s|ávnehohradu zb ranéhoTurkami a p tav1/chpreromantickych
obrazov.V znarnbásne podčiarkujeaj skutočnosť,
žeju ako ukážku(alebo vzor)
elegickej básne publikoval Josef Jungmann vo svojom die|e Slovesnostaneb
Zbírka pžíkladús kratk.jmpojedndnímo slohu (l820, str. 24_26).
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niu autorov (a s nimi stelesĎovanychestetick1/ch
kánonov),ktorísri častood seba časovoi esteticky vzdia|eni,,(Mikula 1997l.25).V1iber autorov samozrejme
mÓŽe byť(a určiteaj je) v1/sledkomTablicov1ichsubjektívnychestetickychpreÍ-erencií
vo vzťahuk eurÓpskej Iiterat re, no tieto individuá|nepreferenciesri do
značnejmiery ovp|yvnenéprevládajricirndobov1imvkusom, ktor zároveř odzrkadluje vzťahk s doblm |iterárnymsmerom a prridom.Ak by sme nad jed.
notliv mi eurÓpskymi spisovatel'miuveden mi v Tablicovom ,,v bere..uvaŽovali z h|'adiskaich prís|ušnosti
k literárnymSmerom,ktorésa v časevzniku Tablicovej básne v raznejšiealebo iba náznakovoetab]ova|iaj v širšomčesko-slovenskom literárnom kontexte,mohli by sme Tablicov vyber autorov rozdeliť
(s istou dávkou tolerancie)do dvoch skupín:Prvr1skupinu autorov v tomto rade tvoria osobnosti s dominujricouosvietensko-k|asicistickou
orientáciou:franctlzsky osvietenec,filozof a spisovatel'F. M. A. Voltaire; anglick;/klasicisticky
básnik A. Pope; nemeck;/osvietenecCH. M. Wieland, vo svojom diele spájajtici duch hravo elegantného,aristokraticky ladenéhorokoka s intelektuálnou
skepsou;nemeck osvieteneca klasicista G. E. Lessing; završitelosvietenskej
ÍllozofieI. Kant a napokon osvieteneca zakladateLruskéhoklasicizmu M. V'
Lomonosov. Druh skupinu tvoria osobnostičiastočne
heterogénnejšie
ako autori prvej skupiny, no i napriek tomu ich nrožnozaradil.do línie označenejako
sentimentálno-preromantická:
ideovy tvorca sentimenta|izmuJ. J. Rousseau;
anglicky sentimentálnybásnik E. Young a klasici nemeckejliteratriryJ' W. Goethe a F. Schiller' velkym časovlm ob|tikomsvojej tvorby spájaj ci klasicizmus
a preromantizmus(Sturm und Drang). S touto druhou skupinou má vela spoločnéhoaj tvorba časovoznačnevzdialenéhoW. Shakespeara,ktoréhoTablic
takisto zaradil do svojej ideálnej kniŽnice.V srivislosti so Shakespearomtreba
podotkn ť'Že preromantizmusje typick1/Lym,Že prehodnocujeliterárny odkaz
minulosti,ktory vd'akasvojej prísnejnormovanostinemÓžedoceniťpoetika klasicizmu. ,,V tomto prehodnocovacomprocese najdÓležitejšiu lohu hrá práve
objavovanie Shakespeara,ktory pÓsobí nielen genialitou svojej tvorby, ale aj
tyn, Že sa jeho tvorbajaví priamo ako antitézak|asicizmu,ako popretieestetiW. Shakespeara
ky Boileauovej.. (Krejčí|975: 4142). TakŽe aj renesančného
predmoŽno zaradit do druhej skupiny autorov,nie však ako bezprostredného
stavitela preromantizmu, ale ako autora preromantizmom objavenéhoa vyzdvihnutého.Felix Vodičkav tejto stivislostidokonca hovorío preromantickom
kult..zasiahol
,,kulteShakespeara..(Vodička1948: 142).Tento,,preromantick]í
aj Tab|ica,ktor ako prqí z našichprekladate|bvobjavil pre slovensk |iteratrjru t to v nimočnriosobnosť,nakolko - čo konštatujeaj autor Thblicovej bio.
graÍieRudo Brtář - sa ,,predtymnikto zo Slovákov neodváŽil prek|adaťz ang140

ličtinyani prÓzu, ani veršea v našejliterat re bol Shakespearecelkom nezná.
my.. (Brtář |914: |49_50)' Tablic predstavilShakespearaprekladom z anglic.
kého jazyka v prvom zvázku Poezyí uvedením známeho Monologu z Hamleta
Šekspirova,s vodn1im veršomB1ytianeb neb t, otázka jest vážná (Poezye |,
1806,str. l6)'
PríkladTablicovej knižniceje dokladom toho, žek|asicizmussa do českého
a slovenského|iterárnehokontextunedostávavo svojej čistejpodobe.Udomáconeskorením.Na
řuje sa tu, v porovnanís Franc zskom, s takmer storočn}im
uvedenlch prík|adochvidíme,žesa k nám dostávavo svojej osvietenskejpodobe a v čase,keď bol v eurÓpskej literatrireužbeŽnymjavom preromantizmus.
Pretoje logické,žev našejliterat re sa obe tendencieprestupujria viaceríautoza,,osvietenskfch klasicistov..pozvolhevnášajudo svojej tvorby
ri považovaní
aj prvky preromantick&Preto je uŽprvá fáza nášhoklasicizmu (v českeja slovenskejliterárnejhistÓrii označovanáako ,,osvietensk klasicizmus..)modifiko.
vaná ist mi sentimentá|nymiprvkami, ktorérozrušovalijeho p6vodnéformy.
U Tablica náznaky preromantizmu pozorujeme nielen v jeho individuálnom
záujme o eurÓpskych preromantickychautorov,čodokazujejehoideálna kniŽnica v básni Svobodnévolení' ale dokumentujriich aj jeho rozsiah|eprekladatelskéaktivity - najmá prek|ad Go|dsmithovejba|ady Poustevníkz Workworthu
(PoezyeIII' 1809)' ktorá je ,,odrazovymmostíkompredromantickychsentimen.
tálnych nálad. UŽ cudzokrajná exotika severská a dramatická rodinná príhoda
z kruhov šlachty,odohrávajrÍca
sa'v 'hlubokémromantickénrdolí. (po prvy raz
u nás použil v našejliterat re slovo romantick1/)
bola vábivá a |ákavopodnetná..
(Brtáí||974: l80). okrem prek|adovejtvorby sa s intenzívnymináznakmi preromantizmustretnemeaj v mnohych d'a|ších
Tablicovych básřach: v jeho silno
moralizujricichbaladách (Lubinsky z Lubinéa Rozyna Milovská. Nešťastné
ná.
sledky stracenénevinnosti;Jakub Žtria z Žibridova. V;istražnábáseř. Smutné
jarmočnému
následkyzléhovychováni, PoezyeII), poplatn1/ch
eštebarokovému
vkusu, už presvitaj preromantickéobrazydrsnej a nespritanejprírodya preromandcká atmosfératajomna(baladickáatmosféranoci so žalostnlmia tajomn mi hlasmi, s h kanímsovy, burácanímvetraa pod.).ovela intenzívnejšie
Sa pre.
romantická estetikaohlasuje v jeho básĎachs tematikoustredoveklch hradov:
orava, hrad Turz v (PoezyeIII, t 809) a CsÓvár. Hrad Raškrjv(PoezyeII' l807).
Najmá báseř CsÓvár. Hrad Raškrjvje plná preromantickéhosentimentunad
ruinami kedysi slávneho hradu zbriraného
preromantick ch
Turkami a pritav1/ch
obrazov.V znam básne podčiarkujeaj skutočnosť,
Žeju ako ukáŽku (alebo vzor)
elegickej básne publikoval Josef Jungmann vo svojom die\e Slovesnostaneb
Zbírka pŤíkladús krcitkjm pojedntinímo sloltu ( t 820, str. 24_26)'
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Bohuslav Tablic teda svojou básnickou tvorbou a prekladmi pomohol českypísanej literatrire na Slovensku preklenriťv1ivinov! oblrik od zvyškov baroka cez
osvietensk1ik|asicizmus aŽ k preromantizmua predznamenaljeho prejavy v dvadsiatych a tridsiatych rokoch l9. storočia.Cestu preromantizmupo Thblicovi intenzívnejšieotvori| až devátnásťročn1/
Pavo| Jozef Šafárik(l795-l861) svojou básnickou zbierkou Thtransl<iM za s lyrou slovanskou (18|4), inšpirovanounemeckou klasikou (F. Schiller), Jungmannov m prekladom Miltonovho Stratenéhora7.ai domácou literárnou tvorbouJuraja Palkovičaa Bohuslava Thblica.V zbierkeje
miestami eštebadatelh! vplyv doznievajricejkonvenčnejrokokovej anakreontskej
poézte,no na druhej stranetu možnopozorovaťpríklon k subjektívnejšiemu
pociťovaniuskutočnostia ÍblklÓrnu inšpiráciu,čosvedčío spojitosti ŠaÍárikovej
zbierky s preromanticklmi tendenciami. Tieto prvky vystupujri do popredia najmá
v známych básřach Slaveníslovans[/ch pacho|kria Poslednínoc' Práve v t1ichto
textochsa básnik riplnezbavil anakreontskejštylizácie'silnie v nich elegick! podtÓn a do popredia sa dostáva ideál slobody a volhosti, čímanticipoval v1ivin poézie smerom k romantizmu.ŠaÍárikova
zbierka svojim hybridn;imcharakteromspá.
jajricim barokovérezíduá(prítomnénajmá v basřach Časové,Jiskra božství),rokokovri anakreontiku a progresívnepreromantickésmerovanieje na jednej strane
syntézouume|eckfchsnáh prvej fázy národnéhoobrodenia(1780-18l5) a na druhej stranevlchodiskom dhlšiehopreromantickéhosmerovanialiteratriryv dvadsiatych a tridsiatych rokoch, pripravujricehoumeleckri pÓdu romantizmu.
ČeskypísanápoézianaSlovensku v období,ktoré|iterárnahistoriografiatradičneoznačujetermínom,,osvietensk klasicizmus..,spadá pod toto pomenovanie skÓr problematicky.Básnická tvorba v k|asicistickomduchu a s osvietenskou ideovou bázou je len jednou častouštylovo pestrej literárnej produkcie
tohtoobdobia.obdobie rokov 1780-l8l5 sa nevyznačujejednotnlm
literárnym
smerovaním'ale naopak,je preř typick1/literárnosmerov1i
synkretizmus- spl!vanie a prekr;/vanieviacerlch literárnych smerov,prridov a tendenciís časne,
častov tvorbejednéhoautorai v jednom umeleckom texte (čoSme sa pokrisili
ukázat aj v našompríspevku).DÓs|edkom tohto synkretizmuako sprievodného
javu kaŽdej obrodeneckejkultriryje podl'aVladimíra Macuru vn torná slohová
nevyhranenosť
obrodeneck1/ch
kultrir,daná ich potrebouvyrovnaťkrok s dobov;Ímumeleck m v;/vojom komplexne, akoby naraz (Macura l995: 14). Toto
komplexnévyrovnávanie sa s eurÓpskym vlvojom (a nie len s eurÓpskym v1ivojom, ale aj so si|noudomácou literárnoutradíciou)sa prejavujev;ískytomtzv.
ktorév sebe spájaj ,,celf komp|ex rovníumelecké,,syntetickychosobností,.,
(Macura
ho qivoja..
1995:14).Takétoosobnostinachádzameaj medzi českypíšucimi básnikmi na Slovensku. Na tvorbe autorov,ak;ymibo|i AugustínDole142

Ža|,luraj Palkovič,Bohuslav Tablic či m|ad! Pavol Jozef Šafárik,vidíme, že
v básnick1fchtextochspojilijednak podnetyvychádzaj ce z literárnychsmerov,
ktorézasahovali eurÓpsku |iteratrjruuŽ od druhej polovice l7. storočia(fran.
c zsky klasicizmus) a v priebehu l8. storočia(osvietenskámodifikácia klasicizmu, rokoko a v druhej polovici storočiasentimentalizmusa preromantizmus),s ktorymi sa snažili,,vyrovnaťkrok..,resp. ,,dobehn éich..,a jednak podnety vychádzaj(lcezo silnej domácej tradície,ktorémodiÍikovalitieto ,,vonkaj.
tendencie(doznievaniebarokovéhotypu 1iterárnejtvorby,
šie..literárnosmerové
domáce folklÓrne tradícieodrážaj ce sa v tvorbe ludovej a pololudovej).Preto
poéziuprvej fázy národnéhoobrodeniaje potrebnéchápaťako literatriruspájaj cu dve epochy - epochu staršejliteratrirya |iteratrirynovodobej,kedy sa stretávajriumelecképodnety doznievajricei nastupujrice'ale najmá ako literat ru
hlbdajricucestu pre nov umeleck!, v!,raz.I ked' toto hlhdanie nespÍřalovŽdy
vysokéumeleckéočakávania(v tvorbe viacer1/chbásnikov častovíťazilakvantita nad kvalitou, básnickéklišé,stereotypa regresívnebarokovévplyvy)' predsa len poéziatychtobásnikov stála na počiatkumodernejčeskeja slovenskejpoézie'čo vystížnekonštatovaluž v roku l820 v predhovorek vlastn m zobranym
básřam, Fiall<im,Antonín Puchmajer:,'Fialky našejsou skrovnékvětinky, ale
fralky, podlešky,chudobky a těm podobnédrobnéFloÍiny dcery jsou pŤece
zvěstovatelkynějara.. (citovanépodla Vlček 1960:9).
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Bohuslav Tablic teda svojou básnickou tvorbou a prekladmi pomohol českypísanej literatrire na Slovensku preklenriťvyvinov1i obl k od zvyškov baroka cez
osvietensk klasicizmus aŽ k preromantizmua predznamenaljeho prejavy v dvadCestu preromantizmupo Tablicovi intensiatycha tridsiatychrokoch l9. storočia.
zívnejšieotvoril až devátnásťročn!
Pavo| Jozef Šafárik(1795-l86l) svojou bás.
nickou zbierkou Tatranská M za s lyrou slovanskou (1814)' inšpirovanounemeckou klasikou (F. Schiller), Jungmannov m prekladom Miltonovho Stratenéhora7b i domácou literárnou tvorbouJuraja Palkovičaa Bohuslava Tablica.V zbierkeje
miestami eštebadate|h1ivplyv doznievajticejkonvenčnejrokokovej anakreontskej
pocipoézte,no na druhej stranetu moŽno pozorovaťpríklon k subjektívnejšiemu
zbier.
o spojitostiŠafárikovej
ťovaniuskutočnosti
a ÍblklÓrnuinšpiráciu,čosvedčí
ky s preromanticklmi tendenciami'Tieto prvky vystupuj do popredia najmá
v známych básřach Slaveníslovansklch pacholkri a Poslední noc. Práve v tlchto
štylizácie,silnie v nich elegickypodtextochsa básnik rlplnezbavil anakreontskej
tÓn a do popredia sa dostáva ideál slobody a volhosti, čímanticipoval v;/vin poézbierka svojim hybridn m charakteromspázie smerom k romantizmu.ŠaÍárikova
jajricim barokovéreziduá (prítomnénajmá v básĚach Časové,Jiskra božství),rokokovri anakreontiku a progresívnepreromantickésmerovanieje na jednej strane
syntézouumeleckych snáh prvej Íázy národnéhoobrodenia ( 1780-1 8 l 5) a na dru.
hej stranevlchodiskom ďalšiehopreromantickéhosmerovanialiteratriryv dvadsia.
tych a tridsiatychrokoch,pripravujricehoumeleck pÓdu romantizmu.
Českypísanápoéziana Slovensku v období'ktoréliterárnahistoriografiatra.
dičneoznačujetermínom,,osvietensk!klasicizmus..' spadá pod toto pomenovanie sk6r problematicky.Básnická tvorba v klasicistickom duchu a s osvietenskou ideovou bázou je len jednou častoušt1ilovopestrej |iterárnejprodukcie
tohtoobdobia' obdobie rokov t780-18l5 sa nevyznačujejednotnlmliterárnym
smerovaním,ale naopak,je preř typickf literárnosmerov synkretizmus- spl vanie a prekryvanie viacerlch literárnych Smerov,prridov a tendenciísričasne'
častov tvorbejednéhoautora i v jednom umeleckom texte (čosme sa pokrisili
ukázaÍaj v našompríspevku).DÓsledkom tohto synkretizmuako sprievodného
javu kaŽdej obrodeneckejkult ry je podl'aVladimíra Macuru vn torná slohová
nevyhranenosť
obrodenecklch kultrir,daná ich potrebouvyrovnaťkrok s dobov;/m umelecklm vlvojom komplexne, akoby naraz (Macura 1995: l4). Toto
komplexnévyrovnávanie sa s eurÓpskym vlvojom (a nie len s eurÓpskym v;i.
vojom, ale aj so silnou domácou literárnoutradíciou)sa prejavujevÝSkytomtzv.
ktorév sebe spájajri,,cel;/komplex rirovníumeleckéosobností..,
,,syntetick;/ch
ho v!voja..(Macura 1995: 14)'Takétoosobnostinachádzameaj medzi českypíšucimi básnikmi na Slovensku. Na tvorbe autorov,akymi boli AugustínDole142
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jricu dve epochy - epochu staršejliterat ry a literatrirynovodobej,kedy sa stretávaj umelecképodnety doznievaj ce i nastupuj ce, ale najmá ako literatr|ru
hlbdajricucestu pre nov;íumeleckj, v,jraz. I keď toto hlbdanie nespÍřalovŽdy
vysokéumeleckéočakávania(v tvorbe viacer1/chbásnikov častovíťazilakvantita nad kvalitou, básnickéklišé,stereotypa regresívnebarokovévplyvy)' predsa len poéziatlchto básnikov stála na počiatkumodernej českeja slovenskej poézie, čovlstižne konštatovaluž v roku l820 v predhovorek vlastnym zobran m
básřam, Fialkdm, Antonín Puchmajer:,,Fialky našejsou skrovnékvětinky, ale
Íialky,podlešky,chudobky a těm podobnédrobnéFloÍiny dcery jsou pňece
zvěstovatelkynějara.. (citovanépodlh Vlček l960: 9).
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Zástoičeskeiobrodeneckeidramatiky
pri formovaní
a počiatkoch
slovenskéhoochotníckeho
divadla
JULIANA BENOVA

ochotníckedivadlo vzntká na S|ovenskuv prvej tretine l9. storočiaako sprievodny jav národnooslobodzovacíchrisilí,je osvietenskou a buditeťskoupochodřou v rukách obrodencov'Yychádza Zo vzoroy a tradíciíškolsk1/chhier,
z Ludovéhodivadla, z divadla osvietenského.
od polovice l9. storočiadoř vstupuj prvky uvedomelej spoločenskejčinnosti,začínaplniť národnobuditel'skri
misiu. Je ,,praktickou..sričasťou
slovenskéhonárodnéhoobrodeniaako procesu
vzniku a konštituovanianovodob1/chnárodov,cielbm ktoréhobol rozvoj samostatnéhoa nezávisléhoŽivota Slovákov. PostavenieSlovákov v Uhorsku bolo
vystavenésilnémuodnárodřovaciemutlaku, ba aj pokusom o ich likvidáciu ako
samostatného
osobitéhonároda, a preto sa stále naliehavejšieukazovala potreba vytvorenia,,divadelného
prezentácievlastnejnárodnej
stánku slovenského..,
kult ry akojednéhoz atrib tov novodobéhonároda' Divadlo Sa stáva vynikajr1cim prostriedkomna šírenievzdelania a osvety,najsilnejšouzbrařou v boji za
národnr1kultriru,je Živnou pÓdou vlasteneckejagitácie a jeho rlčinokje intenzívnejšía má širšiepole pÓsobnosti ako literat ra. Divadlo tak nadobridaobrovsk1ivyznam v národnom uvedomovanímeštianstvaa ludov;ich vrstiev,v zápase o nov spoločnosť.
Vlastn vznik s|ovenskéhoochotníckehodivadla srivisís národnlmi pohybmi podmienen1imiurčitoukoncentráciouremesiel a škÓ| v mestách a mestečkách s prevahouslovenskéhoobyvatelstva,no neobišie|sa ani bez istych vplyvov mad'arskycha nemeck;íchkočovn;ichspoločností,
ktoréboli v tom časejedin;im šíritelbmdivadelnéhoumenia' Tento vplyv pociťujemepredovšetkym
v oblasti inscenačnej.No nepomernepodnetnejší
vplyv (v porovnanís pÓsobenímcudzíchkočovnychspoločností)
prvych slovenna vznik a celkovri činnosť
sk1ichochotníckychscénma| príklad vtedajšiehočeskéhodivadla a tiežpobyt
slovenskejštudujricejm|ádeŽev Prahe.Vedelo sa, žena českomvidieku sa s spechomhrajri Štěpánkovea Klicperove veselohry'Že sa zakladajriochotnícke
krrižky,Že v roku l786 vzniklo prvéčistočeské
divadlo Bouda (Vlasteneckédi-
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ochotnícke divadlo vzniká na S|ovenskuv prvej tretine l9. storočiaako sprievodn1ijav národnoos|obodzovacíchrisilí,je osvietenskou a buditeťskoupo.
chodĚou v rukách obrodencov.Vychádza zo vzoÍoy a tradíciíškolskychhier,
z ludovéhodivadla, z divad|aosvietenského.
od polovice l9. storočiadoř vstupuj prvky uvedomelej spoločenskejčinnosti,začínaplniť národnobuditel'skri
misiu. Je ,,praktickou..sričasťou
slovenskéhonárodnéhoobrodeniaako procesu
vzniku a konštituovanianovodob ch národov,cielbm ktoréhobol rozvoj samostatnéhoa nezávisléhoživotaSlovákov. Postavenie Slovákov v Uhorsku bolo
vystavenésilnémuodnárodřovaciemutlaku, ba aj pokusom o ich likvidáciu ako
samostatného
osobitéhonároda, a preto sa stále na|iehavejšie
ukazovala potreba vytvorenia,,divadelného
prezentácievlastnejnárodnej
stánku slovenského..,
ku|t ry ako jednéhoz atribrjtovnovodobéhonároda.Divadlo Sa stáva vynikajricim prostriedkomna šírenievzdelania a osvety,najsilnejšouzbrařou v boji za
národnrikultriru,je Živnou pÓdou vlasteneckejagitácie a jeho ričinokje intenzívnejšía má širšiepole pÓsobnosti ako literatrira.Divadlo tak nadobridaobrovsk v1/znamv národnom uvedomovanínreštianstva
a ludov1ichvrstiev,v zápase o novri spoločnosť.
Vlastny vznik slovenskéhoochotníckehodivadla srivisís národnymi pohyb.
mi podmienenlmi určitoukoncentráciouremesie|a škÓl v mestách a mestečkách s prevahou s|ovenskéhoobyvatel'stva,no neobišielsa ani bez ist1/chvplyvov mad'arsk ch a nemeckych kočovnychspoločností,
ktoréboli v tom časejedin1ymšíritelbmdivadelnéhoumenia' Tento vplyv pociťujemepredovšetkym
v ob|astiinscenačnej.
vplyv (v porovnanís pÓsobeNo nepomernepodnetnejší
nímcudzíchkočovn;Ích
prv;/chs|ovenna vznik a celkovti činnosť
spoločností)
sklch ochotníckychscénma| príklad vtedajšiehočeskéhodivadla a tiež pobyt
slovenskejštudujricejm|ádežev Prahe' Vedelo sa, žena českomvidieku sa s rispechom hrajri Štěpánkovea Klicperove veselohry,že sa zak|adaj ochotnícke
krížky,žev roku l786 vzniklo prvéčistočeské
divadlo Bouda (Vlasteneckédi144
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vadlo), že svoju činnosťrozvíja divadlo Stavovské.Českédivadelné
vplyvy
a českádramatická tvorbapredstavujritak jeden zo zák|adn!,chkameřov
pri budovanía rozvoji slovenskéhodivadelníctvapo roku 1830.
Už Lope de Vega povedal,žek divadlu stačiadva sudy,dve dosky,jeden
herec a jedna vášeř' A slovenskéochotníckedivadlo sa začinaroz,liai
v analogick]ychpodmienkach, no potrebujeeštejeden komponent dramatick]/text.
Studnica vlastenecky laden;./chhier písanychslovensky (v6bec hier písan;ich
s|ovensky_ v bernolákovčineči slovakizovanejčeštine)bola takmer prázdna.
Na jej dne ležalilen Pa|kovičoveDvrl buch1,a tri šuchy,PetrušovRajnoha,Tab|icove preklady z Hatnleta, Šafárikovep."ituay Aristofana a Schil|era
a ojedi.
nelépokusy neznámych dramatikov' ktorésa nikdy nemohli dostať
k slovenskym ochotníkom.Aby sa však divad|o mohlo rozvíjať'aby mohlo plniť
svoju
národnobuditel'skri lohu, muselo najprv získaťtexty vyhovuj ce jeho potrebám. Ako sme uŽ uviedli, slovensky písanédramatickétexty neexistovali,
a tak
sa ',repertoárovouzákladřou.. slovenskéhodivadelníctvastáva česká
obrodenecká dramatika prvej polovice l9' storočia,ktorá jazykovo i tematicky vyho.
vovala potrebám a záujmom sridobejslovenskejspoločnosti- (ako
slo,,písané
vensky..myslímeslovenčinuv poclobebernolákovčiny,slovakizovanej
češtiny
čijednotliv;/chtypov kult rnej slovenčinytoho obdobia)
Vznik slovenskéhoochotníckeho
divad|aviažesa na Cha|upkovoKoc rkovo, keď sa v Liptovskom Miku|áši ',dne 22. srpna l830 provozova|ana tomto
divadle první, Slovákrim zvlášťoblíbená veselohra Kocourkovo.., ktorou pod
vedenímGašparaFejérpataky-Be|opotockého
zaháji|osvoju činnosťDiwadlo
slowanskéSwato-Mikulášske(Kapito|y |967:2l8). Cha|upkasa svojou satirickou hrou Kocourkovo, aneb ,Ienrlbychom v hanbě neztiitali
1napisálju pod||azauŽivanéholiterárnehokánonu česky,no opiera sa o prax a boiatstvo hovorovej slovenčiny)pokrjsil preklenriťrozpoÍmedzi vysoklmi cielmi obrodencov a skutočnosťou,
chcel priblížiťliteratriruživotu,overiťteÓriu praxou. Abdéru- antickéKoc rkovo adaptovalna slovensképomery' aktualizoval a typizoval tu ftlistersky živots|ovenskfch malomiest.Postihol situáciu typickri pre
všetky s|ovenskémestečká,ktorénajviac podliehali odnárodřovaniu, pranieroval egoizmus, nevzdelanosť,
kult rnu plytkosťa zaostalosť.Hra ťalado živého' pÓsobila ako hrom' Sám Chalupka píše,žemnohísa cítili Kocrirkovom urazení,ženejaképaničkychce|i autora Ža|ovat,no na druhej strane,bol to text,
prostredníctvomktoréhosa |'udiauči|ičeštinu.
A práve vdhka češtine,
jazyku
prístupnoma zrozumite|homSlovákom, vdhka témea jej spracovaniu(slavis.
ta Bartolomej Kopitar nadšenepíšeKollárovi; ,,Len povedz autorovi Koc rkoya: nech reŽe,mláti do toho,gratu|ujeme
Slovanom,žesa im narodiIVoltaire..)
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vybra| si Belopotock;i Koc rkovo na otvorenie činnosti prvéhos|ovenského
ako prv!
ochotníckehodivadla (Pišrítl984; 226). G. Fejérpataky.Be|opotocky
rozpozna|hodnoty avyznam Chalupkovej predrevolučnejtvorby a všetkyjeho
hry uvádza| na liptovsko.mikulášskomjavisku (Všetkonaopak - 26' 4' |832,
Trasoritka _ 23. 6. a 3. 7. 1833, Staroušplesnivec 28,7. l839, TriruÍstcl
hodina-4,1' 1841),išlo tu vÓbec o ich prvéuvedenie.Vedel, žena šírenievzdeprostriedkomdivadlo, ktorémÓŽe na poli obrolania a osvety je najvhodnejším
deneckom vykonávaťsvoje poslanie ričinnejšiea ,,okatejšie..ako literatrira,
ktorél'udbmpovie viac, ako tie ,,hromy a blesky..,čo z kazaÍe||níc
na nich dopadali.Bol informovan a rozhl'aden1iv oblasti divade|nej,poznal vtedajšienemeckéa madhrskédivadlo, no mikulášskeorientujena česképrostredie,v ktorom cíti oporu (slovanskétendencie,slovenskám|ádeŽv Prahe,Stavovskédivadlo). Hral, reŽírova|,zhá a| rekvizity, prekladal (poslovenčiIChmelenského
libreto k ŠkroupovmuDrriteníkovi),upravoval a tlačouvydáva| texty, ktor1ich
vltlačky a odpisy boli zároveř aj prvlm dramaturgick m materiálom celého
slovenskéhoochotníctva.Aby dospel k tomuto stavu, nadviazal styky s česk;imi kultrirnymi pracovníkmi, a tak prináša na S]ovensko hry Klicperu a Štěpánka' ktorépostupne v Mikuláši uvádza, no siahajri po nich aj dblšieslovenskéochotníckescény'
Českáobrodeneckádramatika reprezentovanátvorbou Jana Nepomuka Štěpánka,Vác|ava Klimenta Klicperu a Josefa Kajetána Tyla predstavujezákladn1/
(častokrátaj jedin!) kameř repertoárujednot|ivfch slovensk;ichochotníckych
scén,a to hneď z dvoch dÓvodov. Prvym z dÓvodov uvádzaniahier česk;/chdra_ jazykb|ízky a zrozumitelh všetk1/m
matikov bola čeština
vrstvám s|ovenskej
spoločnosti,druh1/mddvodom ich inscenovaniabo| žánera ideovéposlanie hry.
V najranejšíchzačiatkochs|ovenskéhoochotníctvazohráva tak česk jazyk
(v istlch s vislostiach mÓžemehovoriťo jazyku ,,československom..
ako zaužívanom spisovnomjazyku slovenskychevanjelikov)pozitívnuri|ohuv dvoch ob.
- zrozumitelhosť
lastiach:v ob|astinárodnobuditel'skej
jazyka umožřuje priblíŽiťsa k Ludu,dvíhaťnárodnépovedomie - a v ob|astidramaturgickej_ rozvinutejšiačeskátvorba a česképreklady cudzej dramatiky (predovšetkympreklady nenáročnychnemecklch veselohiera frašiekreprezentovanlchKotzebueom
_ modnym autorom svojej doby, ktory veLkéeÍ.ektydosiaho| vonkajšímiprostriedkami) tvoria popri sribežnevznikajrÍcichChalupkov1/chhrách (písan1/ch
po česky)jedin;i textovj, materiál na realizovanieslovensk ch divadelnychtisi|í.UŽ samo šírenie,,československého.,
jazyka z javiska bo|o vtedy relatívnere.
volučn m činom.Aj z pohl'adutematickéhoa ideovéhovyhovovalačeskáobro.
denecká dramatika potrebám sl ovensk1i
ch divadelníkov.
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Koctirkovo na otvorenie činnostiprvéhos|ovenského
vvbral si Belopotock
ako prv!
l1n"'"i"r."t'o divadla (Piš t l984: 226), G' Fejérpataky-Belopotock!
jeho
všetky
a
tvorby
predrevolučnej
a vyznam Chalupkovej
ili,":"ia hodnoty
_ 26. 4, |832,
javisku
(Všetko
naopak
i.",,,,ia^t
,iioioi,,,* na liptovsko-mikulášskom
- 23. 6. a 3, 1. |833, Staroušplesnivec 28,7 ' 1839, Trinásta hodi.
v6bec o ich prvéuvedenie.Vedel, žena šírenievzde;;;:4.7.1841), išlo tu
prostriedkomdivadlo, ktorémÓže na poli obrotinlu u o,u".' je najvhodnejším
pos|anie ričinnejšiea ,,okatejšie..ako literat ra'
aln""to. vykonávaťsvoje
a blesky..,čo z kazate|nícna nich doi,áJ'uao'n povie viac' ako tie ,,hromy
nepuJari.sor informovan1/a rozhl'aden1iv oblasti divade1nej,poznal vtedajšie
kto.
v
prostredie,
české
na
orientuje
divadlo, no mikulášske
l,".te u mad'arské
oporu (slovanskétendencie,slovenská mládež v Prahe, Stavovskédi.ám
"itl
zháĎa1rekvizity, prekladal (poslovenčilChmelenského
uuarol.Hial, režírova|,
texty, ktor]ich
tilreto t. ŠkroupovmuDrtiteníkovi),upravoval a tlačouvydával
celého
materiálom
prvlm
dramaturgick;Ím
vltlačky a odpisy boli zároveř aj
s
českfstyky
nadviazal
stavu,
tomuto
siovenskéhoochotníctva.Aby dospel k
a ŠtěKlicperu
hry
na
Slovensko
prináša
mi kultrirnymipracovníkmi,.ata[
slovendblšie
po
aj
nich
no
siahajri
pánka, ktorépostupnev Mikuláši uvádza,
skéochotníckescény.
Českáobrodeneckádramatika reprezentovanátvorbou Jana Nepomuka ŠtěKajetána Tyla predstavujezákladnj
pánka,Václava Klimenta Klicperu a JoseÍ.a
(častokrataj jedin!) kameĎ repertoárujednotliv;/chslovensklch ochotníckych
scén,a to hneď z dvoch dÓvodov. Prv1im z d$vodov uvádzaniahier česklch dra_ jazykbtizky azrozumiteln1ivšetkymvrstvám slovenske1
matikov bola čeština
spoločnosti,
druh1Ým
dÓvodom ich inscenovaniabol žánera ideovépos|aniehry.
V najranejšíchzačiatkochslovenskéhoochotníctva zohráva tak česk jazyk
zauŽí(v ist]fchsuvislostiachmÓžemehovoriťo jazyku,,československom..ako
obv
dvoch
lohu
pozitívnu
jazyku
evanjelikov)
vanomspisovnom
slovensk1/ch
lastiach:v ob|astinaroanouuaitelskej- zrozumitelnosťjazykaumoŽřuje priblížiťsa k ludu, dvíhaťnárodnépovedomie _ a v oblasti dramaturgickej_ rozvipreklanutejšiačeskátvorba a česképreklady cudzej dramatiky (predovšetk1/m
Kotzebueom
dy nenáročnch nemecklch veselohiera frašiekreprezentovan;/ch
_ mÓdnym autorom svojej doby, ktory velké eÍ.ektydosiahol vonkajšímiprostriedkami)tvoria popri s.ib"žn" vznikajricich Chalupkovych hrách (písanfch
po česky)jedin! textov! materiá|na realizovanieslovenskychdivadeln:/chtisijazyka z javiska bolo vtedy relatívnere.
lí.UŽ samo šírenie..československého..
volučn1,m
činom'Aj z pohlbdu tematickéhoa ideovéhovyhovova|ačeskáobrodeneckádramatikapotrebám slovensklch divadelníkov.

vadlo), že svoju činnosérozvija divadlo Stavovské.Českédivadelnévp|yvy
a českádramatická tvorba predstavujr1tak jeden zo zák|adn,lch kameřov pri bu.
dovanía rozvoji slovenskéhodivade|níctvapo roku 1830.
Už Lope de Vega povedal,žek divadlu stačiadva sudy' dve dosky,jeden herec ajedna vášeř. A s|ovenskéochotníckedivadlo sa začínarozvijat v ana|ogickjch podmienkach, no potrebujeeštejeden komponent - dramatick1/text.
Studnica vlastenecky laden;/chhier písan;ichslovensky (vÓbec hier písanlch
s|ovensky- v berno|ákovčineči s|ovakizovanejčeštine)bola takmer prázdna.
Na jej dne ležalilen Pa|kovičoveDva buchy a tri šuchy,PetrušovRajnoha,Tablicove preklady z Hamleta, ŠaÍárikove
preklady Aristofana a Schillera a ojedinelépokusy neznámych dramatikov,ktorésa nikdy nemohli dostaťk slovensk1imochotníkom.Aby sa však divadlo mohlo rozvíjať,aby mohlo plniťsvoju
národnobuditelskriri|ohu,muselo najprv získaťtexty vyhovujricejeho potre.
bám. Ako sme uŽ uviedli, slovensky písanédramatickétexty neexistovali,a tak
sa ,,repertoárovouzákladřou.. slovenskéhodivadelníctvastáva českáobrode.
necká dramatika prvej polovice 19. storočia,ktorá jazykovo i tematicky vyho.
vovala potrebám a záujmom sridobejslovenskejspoločnosti- (ako ,,písané
s|ovensky,.myslímeslovenčinuv podobe bernolákovčiny,slovakizovanejčeštiny
čijednotlivych typov kultrirnejslovenčinytoho obdobia).
Vznik slovenskéhoochotníckehodivadla viaŽe sa na Chalupkovo Koc rko.
vo, keď sa v Liptovskom Mikuláši ,,dne22.srpna l830 provozovalana tomto
divadle první, Slovákrim zvlášťoblíbená vese|ohraKocourkovo.., ktorou pod
vedenímGašparaFejérpataky-Bel
opotockéhozahá1illosvoju činnosťDi wadlo
slowanskéSwato-Miku|ášske(Kapito|y |967:218). Chalupka sa svojou satirickou hrou Kocourkovo, aneb Jen abychorn v hanbě nez stali (napísalju pod|'azauŽivanéholiterárnehokánonu česky,no opiera sa o prax a bohatstvohovorovej slovenčiny)pokrisil preklenriťrozpor medzi vysokymi cielmi obroden.
literat ru životu,overiťteÓriu praxou. Abcov a skutočnosťou,
chcel prib|ížiť
déru- antickéKocrirkovo adaptovalna slovensképomery' aktualizoval a typizoval tu filistersk1/životslovensk1/chmalomiest.Postiho| situáciu typick pre
všetky slovenskémestečká,ktorénajviac podliehali odnárodřovaniu, praniekult rnu plytkosťa zaostalosť.Hra ťalado Živé.
roval egoizmus, nevzdelanosť,
ho, pÓsobila ako hrom. Sám Chalupka píše,žemnohísa cítili Koc rkovom ura.
zeni, Že nejaképaničkychceli autora žalovať,no na druhej Strane,bol to text'
A práve vdbka češtine,jazyku
prostredníctvomktoréhosa ludia učili češtinu.
prístupnoma zrozumitel'nomSlovákom, vdhka témea jej spracovaniu(slavista Bartolomej Kopitar nadšenepíšeKollárovi: ,,Len povedz autorovi Koc rko.
va.,nechreŽe,m|áti do toho, gratulujemeSlovanom, žesa im narodil Voltaire..)

141

146

L

Klicperove a ŠtěpánkoveÍiaškyuž z h|'adiskažánrovéhotypu komédiezískavaj pevnémiesto v repertoári s|ovensk ch ochotníkov- pracujri so situačnou a|ebo karikat rnou nadsádzkou, zjednodušujricimitypmi, vtipom, živo
pÓsobiacimi postavami.Ale predovšetk]/m
sri to hry kritizuj ce |akomstvo,t.i.
listerstvo,riradníckunafiikanosť,
pIanévlastenectvo,propaguj ce myšIienkutolerancie medzi národmi, ktorébo|i b|ízkenielen Chalupkovej ilramatike,ale ai
ťudov;ima meštianskymvrstvátn.V s|ovenskomprostredísa častoaktualizova.
li - vo Zvo|eneuviedli slovenskíštudentiv roku 1839 Štěpánkove
Berounské
koLdče,no premenovali ich na Zarnovickékolciče(zaujímavosťou
je, žezásluhu
na uvedenítejto hry mal žiakVáclava Klimenta K|icperu Matěj Mikšíček,ktor'! zoznámiac sa so slovenskymi študentmiv Peštistal sa organizátoroma reži.
séromich divadelnych podujatí),Štěpánkovahra Čecha Němec sa na Sloven.
sku hrávala ako Slovdk a Nemec (Kapitoly |967 263).
ZTylovej dramatiky bo|i obl'ribené
hry zameranéna sociálne a národnéproblémyčeskejspoločnostinamierenéproti odrodilcom,prospechároma spiatočníkom,ktorésa obsahovo zhodova|i so sridob mi spoločensklmi pomermi na
S|ovensku.NajhrávanejšouTylovou hrou bo| Nalezenec,ktoréhosajeden plsateL pokrisil dokonca ',kriticky analyzovať,.v časopiseorol tatrdnski:,,Y Nalezencovije všetkosám Nalezeřec, a keď tentonajďe svojho šuhaja,musícelá hra
dobrí ričinokmať[.,'] Nalezeřec je privodná práca Tylova. on ju podla francrizskeho,ale inakšjevelmi víborře sporjadau..(orol 1846: 222). Českáobrodenecká dramatika nadobridatak pevnéa neotrasitelhé
miesto v repertoárislovenskéhoochotníckehodivadla a nrožnopovedať,žetakétopostaveniesi udržiava i d'alších
Sto rokov (aj s|ovensképrofesionálnedivadlo sa k nej neustálevra.
cia, do roku l938 sa tieto hry uvádzajriv českejčinohreSND po česky,po roku 1938sa hraj po slovensky).
Ako sme uŽ uviedli, cestu českejobrodeneckejdramatike na slovenskéjaviská kliesni G. Fejérpataky-Belopotock!,ktor;i prinášana Slovensko hry Štěpánkove:ŽIutd zimnice, Štěkavec,Čecha Němec, hry Klicperove: Divr'ltvorny
kLobouk,LfuiŤa jeho rod, Rohovíttčtverrohy(u ochotníkovobl'rÍbená,
lebo nema|a Žensképostavy)' Tylovho Nalezenca a česképreklady Kotzebuea:TÍi ot.
cc;vénajednou, Zmatek nad zmatek.
Na pohyboch slovenskéhoochotníckehodivadla sa však ovel'amnohostrannejšieodrazila aktivita bratis|avsk ch študentov(študentibratis|avského
evanjelického l1/cea),ktorej pričinenímsa utvori|i dve divadelnécentrá - najskÓr
v Sobotišti,neskÓr v Levoči. ohlasy Belopotockéhodivadelnéhopodnikania
vzbudi|i myš|ienkupodobnej činnostiaj v dome sobotišského
učitel'aSamuela
Jurkoviča,neskÓr notára v Brezovej, kde sa počasletn;/chprázdnin schádza|a

poslanímktorej bolo,,budiťnárod' dvíhaťjeho národnépoštrirovskam|ádež,
spÓsob na vykonávanietohotoposlaniaukázalo
najvhodnejší
ako
a
vedomie..vysvetlujevznik sobotišského
divadla, kto.
Jurkovič
zjaviska.
plynrice
sa slovo
(za|oŽené
národní
divadlo
nitranské
Slovenské
názvom
pod
vošlo
dejín
rédo
probuzení
a
rozšíŤení
národností
našísloz
cíle
takto:
1841),
,jednak
5. augusta
jazyku nevinnou zábavu splisobiti,..
v
národním
p.
vlastencrim
jednak
venské,
Svoju divadeln činnosťohlásili v časopiseTatranka a už v roku l840 chceli
lebo činkujticisa
hraťTylovho Nalezenca, Predstaveniesa všakneuskutočnilo,
(Kapito|y
kejk|íroch
hovori|o..
ako
o
a
nich
o
sa
,,komediantoch
by
Že
bá|i,
predsa
hrali.
V ronapokon
len
na
Myjave
Nalezenca
Tylovho
Ale
222).
1967:
po
ako
minuv
borne
zabáva|i,lež
nie
tak
na
NaLezencovi
Myjavci
sa
l
846
ku
léroky, tentoÍazsa hralo skutočneslovensky,',bolo to prvi raz, čo sme s|ovenskuo slovo z brevjenslovenskíchpočuli,..píšesa v orle tatrdnskoln.,,Našiherci a herkine sa naučilisvoje lohi privodře v českomjazyku spísanje'po s|ovyznávasvoje nadšeniezo slovenčinypisatel'(orol l846:22|).Ytedy
venskí,..
sa všakpísalužrok l 846 a do povedomiasa dostávalašt rovská kodifikácia ja.
je<lin1/m
spisovzyka. No keď divadlo na ,,slovensk1ichkopaniciach..začínalo,
n1imjazykom bola bernolákovčina,ktorá však v evanjelickom prostredíMyja.
vy a Sobotišťa
nenašlasvoje uplatnenie.A tak aj prvéotváraciepredstavenienitrianskehodivadla StOÚ kočišPetra III. od Kotzebueabolo v ,,českoslovenčine..
- štrirovcipoužívaliživripodobu češtiny.
V Jurkovičovejdivadelnejkronike sa
o Ěom píše,že tu išlo o uda|osť,kedy: ,,po první krát v svémnárodnímjazyku
zábavy ričastnose stalo..(Kapitoly 1961 222). Tento zápis je však problematick!, čo vypl1ivaz vtedajšiehochápania ,,českoslovenčiny..ako
spisovnej Íbrmy slovenčiny.Skutočneslovenskébolo ažvyššieuvedenépredstavenieTylovho Nalezenca z roku 1846. PÓvodne mal byťotváracímpredstavenímnitrian.
skehodivadla Grof Beřovsk,!,ktoréhoštudentibratis|avského
lycea pripravovali eštepočasškolskéhoroku a chysta|i sa s ním na Myjavu. Predstavenievšak
stroskotalona drahejvlprave a na tom, žev hre sri dve Žensképostavya oni mali k dispozíciilen jednu ženu- Aničku Jurkovičovri.V tejto komplikovanej situácii dali na radu J. M' Hurbana' ktor! im pon kol in1iKotzebueovtext (i keď
prostoduch, ale s piatimi muŽsk;imi postavamia jednou Ženskou),a inscenova]i tak ÍiaškuSrary kočišPetra III.' čimkonečnezaháj11ičinnosťnitrianskeho
divadla.Aj v dhlšejsvojej divadelnejčinnostivychádzali z českejdramatikyalebo z česk1fchprekladov.V oktÓbri 184l robi|i K|icperov Divotvorny klob k
a v marci 1842 konečneinscenovali GrÓfa Beiíovskéhočižesprisahanie tru
Kamčafte,v ktorom hercl za oponou zaspievali pieseř Kde domov mrij, aby
podčiarklislávnostny rámec predstavenia.Verk1/rispechmala Raupachova hra
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Klicperove a ŠtěpánkoveÍiaškyuž z hlhdiska žánrovéhotypu komédiezís.
kavajri pevnémiesto v repertoárislovenskych ochotníkov- pracujri so situač.
nou alebo karikatrirnou nadsádzkou, zjednodušujricimitypmi, vtipom, Živo
pÓsobiacimi postavami'Ale predovšetkm sri to hry kritizuj ce lakomstvo' Íllisterstvo,riradníckunafrikanosť,
p|anévlastenectvo,propagujricemyš|ienkuto|eranciemedzi národmi, ktoréboli blízke nielen Cha|upkovejdramatike,ale a.j
Iudov m a meštianskymvrstvám.V slovenskomprostredísa častoaktualizova.
li _ vo Zvo|eneuviedli slovenskíštudentiv roku l839 Štěpánkove
Berounské
koláče,no premenovali ich na Žarnovickékottiče(zaujímavosťou
je, žezásluhu
na uvedenítejto hry malžiak Václava Klimenta Klicperu Matěj Mikšíček,ktory zoznámiac sa so slovensk]/mištudentmiv Peštistal sa organizátoroma režiséromich divadelnlch podujatí),Štěpánkovahra Čecha Němec sa na Sloven.
sku hrávala ako Slovdk a Nemec (Kapitoly |967: 263).
ZTy|ovej dramatiky boli obl'ribené
hry zameranéna sociálne a národnéproblémyčeskejspoločnostinamierenéproti odrodilcom' prospechároma spiatočníkom,ktorésa obsahovo zhodovali so sridob1imispoločenskmi pomermi na
Slovensku.NajhrávanejšouTylovou hrou bol Naleaenec,ktoréhosajeden prsatel pokrisil dokonca ,,kriticky ana|yzovat..včasopiseorol trltrdnski..,,Y Nalezencovije všetkosám Nalezeiiec,a keď tentonajďe svojho šuhaja,musícelá hra
dobríričinokmať[...] Nalezeiiecje p vodná prácaTylova. on ju pod|afranc zskeho,ale inakšjeve|mi víborře sporjadau..(oroll846: 222). Českáobrodenecká dramatika nadob da tak pevnéa neotrasitelhé
miesto v repertoárislo.
venskéhoochotníckehodivadla a moŽno povedať,
Že takétopostaveniesi udržiava i d'alších
sto rokov (aj slovensképrofesioná|nedivad|o sa k nej neustálevra.
cia, do roku l938 sa tieto hry uvádzajriv českejčinohreSND po česky,po roku 1938sa hrajripo slovensky).
Ako sme už uviedli' cestu českejobrodeneckejdramatike na slovenskéjaviská k|iesni G. Fejérpataky-Belopotock1/,
ktory prinášana Slovensko hry Štěpánkove:Žlutd zimnice, Štěkavec,Čecha Němec, hry K|icperove: Divotvorny
kLclbouk,LhciŤa jeho rod, Rohovínčtverrohy(u ochotníkovobL bená, lebo nemala Žensképostavy), Tylovho Nalezenca a česképreklady Kotzebuea..Ti'.iot.
covénajednou, Zmrltek nad z,natek.
Na pohyboch slovenskéhoochotníckehodivad|asa však ove]'amnohostrannejšieodrazila aktivita bratislavsk ch študentov(študentibratislavskéhoevanjelickéholycea)' ktorej pričinením
sa utvorili dve divade|nécentrá - najskÓr
v Sobotišti,neskÓr v Levoči. ohlasy Belopotockéhodivade|néhopodnikania
vzbudili myšlienku podobnejčinnostiaj v dome sobotišského
učitel'aSamuela
Jurkoviča,neskÓr notára v Brezovej, kde sa počasletn1lchprázdnin schádzala

poslanímktorej bolo ,,budiťnárod, dvíhaťjeho národnépoštrirovskam|ádež,
sp sob na vykonávanie tohotoposlania ukázalo
vedomie..- a ako najvhodnejší
vysvetl'ujevznik sobotišského
divad|a,ktoJurkovič
zjaviska.
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jazyku nevinnou zábavu sprisobiti...
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Svoju divadeln činnosťohlásili v časopiseTatranka a už v roku l840 chceli
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hraťTylovhoNalezenca.Predstaveniesa všakneuskutočni|o'
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Myjave
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Tylovho
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222).
1967:
minupo
ako
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zabáva|i,lež
nie
tak
Nalezencovl
na
Myjavci
sa
l846
ku
léroky' tentoÍazsa hralo skutočneslovensky,,'bolo to prvi raz, čosme s|ovensa v orle tatrdnskon. ,,Našiherskuo slovo z brevjenslovenskíchpočuli,..píše
ci a herkine sa nauči|isvoje rilohi ptivodře v českomjazyku spísanje,po slovenskí,..vyznáva svoje nadšeniezo slovenčinypisatel (orol l846: 221).Ytedy
sa všakpísalužrok 1846 a do povedomiasa dostávalašt rovská kodiÍikáciajaje<lin1/m
spisovzyka. No keď divadlo na ',slovenskychkopaniciach..začínalo,
nym jazykom bola bernolákovčina,ktorá však v evanjelickom prostredíMyjanenašlasvoje up|atnenie.A tak aj prvéotváraciepredstavenienitvy a Sobotišťa
rianskehodivadla Stary kočišPetra III. od Kotzebueabo|o v ,,českoslovenčine,.
_ štrirovcipoužívaliživripodobu češtiny.
V Jurkovičovejdivadelnejkronike sa
o řom píše,že tu išlo o uda|osť,kedy: ,'po první krát v svémnárodnímjazyku
zábavy častnose stalo..(Kapitoly 1961 222). Tento zápis je však problemaspisovnej Íbrtick1f,čo vypl1ivaz vtedajšiehochápania ,,českos1ovenčiny..ako
my slovenčiny.Skutočneslovenskébo|o ažvyššieuvedenépredstavenieTylovho Nalezenca z roku 1846. PÓvodne mal byťotváracímpredstavenímnitrianskehodivadla Grof Beiíovsk!,ktoréhoštudentibratis|avského
lycea pripravovali eštepočasško|ského
však
Predstavenie
roku a chystali sa s ním na Myjavu.
stroskotalona drahejv prave a na tom, Že v hre sri dve ženské
postavya oni mali k dispozíciilen jednu ženu- Aničku Jurkovičovri.v tejto komplikovanej situácii dali na radu J' M. Hurbana, ktor im ponrikol in! Kotzebueovtext (i keď
prostoduch, ale s piatimi mužsklmi postavamia jednou Ženskou),a inscenovali tak fraškuSraryíkočišPetra III.,čim konečnezahájili činnosťnitrianskeho
divadla.Aj v d'alšejsvojej divadelnejčinnostivychádzali z českejdramatiky ale.
bo z česk ch prek|adov.V oktÓbri 1841 robili Klicperov Divotvorny klobtik
a v marci l842 konečneinscenovali GrÓfa Beiíovskéhočižesprisahanie na
Kamčatke,v ktorom herci za oponou zaspieva|ipieseř Kde clomov mťrj,aby
Podčiarklislávnostn rámec predstavenia.VeIk1/rispechmala Raupachovahra
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Nevolhícialebo lzidor a oLga, v ktorej sa v hlavnlch rilohách objavili Anička
J u r k o v i č o v á a J á n F r a n c i s c i . N a j e s el 8ř 4 2 n a c v i č o v a | i v B r a t i s l a v e K | i c p e r o v u
trojdejstvovridramatickríbájku Loketsk! zvon,ktor všaknapokon pre vonkaišiepríčinynehrali - nenašlimiestnosťa predstavitel'kyžensk;/chpostáv'V d'aišíchrokoch uviedli Klicperove Dvojčatd(1845) a uŽ spomínaného
Ty|ovhoNa.
Lezenca(l 846).
Poslednym v]iznamn m centromdivadelnejčinnostitohotoobdobiabola Lcvoča,kam sa v roku l848 uch lila skupinaštudentov
po odvolaníLudovítaŠt .
ra z Íunkcienámestníkaprofesora katedry rečia |iteratriryčeskoslovenskejna
evanjelickom llceu v Bratis|ave'Francisci ako srikromn učitel za|oži|tu neoficiálnu organizáciu Jednotu m|ádeŽeslovenskej'Jej činnosťrozdeli| do c|voch
foriem, teoretickeja praktickej.Sričasťou
praktickej fbrmy bolo divadlo' ktoré
začinav Levoči ako srikromnécvičeniaa zábava_ chlapci hrali predovšetk1irn
pre seba - a malo odviesťm|ádežod pijatiky a in] ch ,,planych..zábav(Marták
196I: 146).V lone levočskejJednoty začalotak V oktÓbri l845 vyvíjaťčinnosť
Levočskédivadlo št rovskej m|ádeže,ktorémalo hneď niekol'kozvláštností:
za
sedem mesiacov odhrali až22 predstavení,
žensképostavy tu hrali muŽi a divadlo malo predovšetkm srikromny charakter.Ich repertoársa niesol v Znamenl
veselohernom,dramaturgicky dominovala tvorba Chalupku a Klicperu, a to
vd'aka technicko-inscenačnejnenáročnosti, myš|ienkovym hodnotám hier
a zmyslu mlad;ich pre humor. Svoju činnosť"
zača|iuvedenímdruhéhodejstva
Chalupkovho Koc rkova (|esnáscéna),ktoréuvádzali s|ovensky,ako sa dozvedáme zo zápisov o ich činnosti;,,Prv6predstavenia
sme ma|i 29. vet,rujna'Študenti' II. dejstvo z ChalrípkovhoKoc rkova s|ovensky..(Marták 1961: 147).Aj
tentozápis je otázny, pretožeinscenovaliCha|upkovoKoc rkovo napísané
čes.
ky' ale práve v lesnej scéneje najviac s|ovenčiacichprvkov (stredoslovenské
dialektizmy v rečizbojníkov),z čohosa v zápisoch objavuje,Že toto predstavenie bolo hranés|ovensky.Tretím predstavenímbo|a Klicperovahra Veselohra
na nrcSte,štvrt m 1ehoDivotvorny kLobouk(obe predstaveniasa hrali česky)'
piatou hrou boli Klicperovi BratŤí.K prvémud slednejšiemupos|ovenčeniu
textu došlo až pri uvedeníChalupkovej hry Staroušplesnivec (kniŽne vyšiel
v roku l837 v biblickej češtine):,,Tak sme .7. mal. sečnaprovozova|i StarLiš
plesnivec' veselohruv 3. dejstvách,asíces|ovensky.Nesnáze zvláštes tlm sme
mali, žeboli štyriro|e ženskie,|ežprekáŽky,keď bola chuť|'ahkosa premohli..
(Marták 196|: 149)' S d'a|ším
poslovenčením
sa stretávamev levočskomdiva.
dle aj neskÓr, a to predovšetkympri Chalupkovej tvorbe - Všetkonaopak, Tra.
soritka, Koc rkovo, a|e aj pri H1iblovom preklade Chytr ška,pri českompre.
k|ade nemeckej pÓvodniny Starj kočišPetra 11l. a dokonca preloŽili aj hru

(preložil ju P' Dobšinsk!). Levočská mládež na|iehavo
Chorvtfiska vernosť
poslaní divad|a predovšetkfm jeho
zábavno-vychovnom
popri
zd6razŤ,ova|a
predstavení
(kritická
rccepciajednotlivych
v časopise
Život\'
Jme|ect6stránku
podujatí
štrirovskej
mládeŽe
|evočskou
sa
čindivade|nych
Volyv a vyznam
prázdnin
počas
najmá
navštevovali
študenti
slovennosťouzd'alekanekončil
skÝ vidiek s predstaveniamipripravenlmi v škole,alebo nacvičovaliuŽ v savrstvami s|ovenského
'átno' meste v spolupráci so širok1ymispoločensk;/mi
sa
rozširuje
divadlo
aj
do
dblších
slovensk ch miest:
ochotnícke
obyvatel'stva.
Dolny
Štiavnica,
Kubín
a
mnohé
iné
Banská
mestá tiežposky.
Martin, Brezno,
pre
vznik
slovensk1ich
ochotníckych
scén'
Repertoár
tychto ditujrisvoj priestor
repertoáru
závis|y
od
českého
divadla,
ho
v
ako
období
návadiel všakzostáva
reprezentovali
v
Čechách
Klicpera,
Štěpánek,
Tyl'
Hlbl
rodnéhoobrodenia
ainy zak|adatelianovodobéhočeskéhonárodnéhodivad|a.Tento príklonk českémudivadlu v jeho tvorivej a sprostredkuj cej oblasti je trva|1/mznakom slovenskychdivadeln1/chsnaženíaj v dhlšíchrokoch.
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Nevoťnícialebo lzidor a oťga, v ktorej sa v hlavnlch rilohách objavili Anička
Jurkovičováa Ján Francisci. Na jeseř l842 nacvičovaliv Bratislave K|lcperovu
trojdejstvovr1
dramatick bájku lnketskj zvon,ktor ,však napokonpre vonkajšiepríčinynehrali - nenaš|imiestnosťa predstavitel'kyžensk:/chpostáv'V dalšíchrokoch uvied|i Klicperove Dvojčatá(l845) a uŽ spomínaného
Tylovho Na.
lezenca ( I 846).
Posledn]/mvyznamn m centromdivadelnejčinnostitohotoobdobiabola Lcvoča,kam sa v roku l848 uclr]1ilila
skupinaštudentov
po odvolaníLudovítaŠt .
ra z funkcie námestníkaprofesora katedry rečia |iteratriryčeskoslovenskejna
evanjelickom l]iceu v Bratislave.Francisci ako s kromn;/učite|'založil tu neo.
ficiálnu organizáciu Jednotu m|ádeŽeslovenskej.Jej činnosťrozde|i|do dvoch
foriem, teoretickeja praktickej.Sričasťou
praktickej Íbrmy bolo divadlo, ktoré
začinav Levoči ako srikromnécvičeniaa zábava_ chlapci hrali predovšetkrn
pre seba - a malo odviesťm|ádeŽod prjatiky a inlch ,,plan]ich..zábav (Marták
|961: |46). V lone levočskejJednoty začalotak v oktÓbri l845 vyvíjaťčinnosť
Levočskédivadlo štrirovskejmládeže,ktorémalo hneď niekol'kozv|áštností:
za
sedem mesiacov odhrali aŽ22 predsÍavení,
postavy tu hrali muŽi a diva.
ženské
dlo malo predovšetk]imsrikromn charakter.Ich repertoársa nieso| v znamení
veselohernom,dramaturgicky dominovala tvorba Chalupku a Klicperu, a to
vd'aka technicko-inscenačnejnenáročnosti,myšlienkov m hodnotám hier
a zmyslu mladych pre humor. Svoju činnostzačaliuvedenímdruhéhodejstva
Chalupkovho Koc rkova (lesná scéna),ktoréuvádzali s|ovensky,ako sa dozvedáme zo zápisov o ich činnosti:,,Prv6predstaveniasme mali 29. ve|.rujna,Študenti, II. dejstvo z Chalripkovho Koc rkova slovensky,,(Marták 1961: 147).Aj
tentozápis je otázny, pretožeinscenovaliChalupkovo Koc rkovo napísané
čes.
ky, ale práve v lesnej scéneje najviac slovenčiacichprvkov (stredoslovenské
dialektizmy v rečizbojníkov),z čohosa v zápisoch objavuje,žetoto predstavenie bo|o hranéslovensky' Tretím predstavenímbola Klicperovahra Veselohra
na nrcste,štvrt m jeho Divotvorny klobouk (obe predstaveniasa hrali česky),
piatou hrou bo|i Klicperovi BratŤí.K prvémudÓslednejšiemuposlovenčeniu
textu došlo aŽ pri uvedeníChalupkovej hry Staroušplesnivec (knižne vyšiel
v roku l837 v biblickej češtine):
',Thk sme 7. mal. sečnaprovozova|i StarLiš
plesnivec, veselohruv 3. dejstvách,asíceslovensky.Nesnáze zvláštes tym Sme
ma|l,,žebo|i štyrirole ženskie,|eŽ prekáŽky,keď bola chuťl'ahkosa premohli..
(Marták 1961: |49). S dhlšímposlovenčením
Sa stretávamev levočskomdiva.
dle aj neskÓr, a to predovšetk1/mpri Chalupkovej tvorbe - Všetkonaopak, Tra'
soritka, Koctírkovo, ale aj pri H;ib|ovom preklade Chytrtiška, pri českom preklade nemeckej pÓvodniny Star! kočišPetra 111.a dokonca preložili aj hru
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nosťouzd'alekanekončil najmá počasprázdnin navštevovalištudentislovenskÝ vidiek s predstaveniamipripraven mi v škole,alebo nacvičovaliuŽ v savrstvami slovenského
'átno' meste v spolupráci so širok1ymispoločensk;/mi
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očami
ČeskÝ,,romantizmus..
J. M. Hurbanaa [. Štura
PETER KASA

a všctlbccneznánlyn konštator'anítn,
ZačnememoŽno trochu zjednodušu.iticim
národného
hnutia rnajrivela po<.lobn1ich
a
slovenskélr<l
značeského
Že počiatky
progranl
bol
v
prípa<loclr
oboch
zakÓdovan1i
v
zložitej
kov. Národnobuditel'Sk]/
národ - jazyk _ literatrira.,,Dobovépratncnytotižnevykazujížádny
trojč|enke:
k problérnuromantistnttna Slovenskua v Čechách'Na
v pŤístupu
rozdil
zásadni
situací.v níŽvedlesebekoexisoboustranáchse setkávámes obdobněsložitclu
(Macura l993: 2tl).Naviac, spoločnyčesko-slotuji postojezce|aprotichťrdné..
venskykult rny a ideov kontextbol v tridsiatycha štyridsiatyclrrokoclrfaktonl,
ktory v princípochrešpektovalitlbidve strany.Najnrá Slováci (ba dokonca a1
J. Kollar a P. J. ŠaÍárik)
to všaknikdy nevnímali|env rovine',statusquo...SkÓr
naopak.Známe sri Kollárove ptlkusy o jazykovÓ refbrmy ako aj Šafárikovc
vyčlenenie..
slovenskéhojazyka a litcratrlryz československe3
k'rne.
,,systémové
řovej jednoty.Preto je celkonr prirodzené,Že s n/tstupom,,ronrantického
nár.o.
dovectva..sa
zintenzívĚujr1
aj česko-slovenské
diskusiea polemiky,ktor.ecelkom
prirodzenea zákonite prenikajriaj do rovínliterárnychči literárncr.estetick1ich'
Prvy váŽnejšíkonflikt takéhotclcharakteru nrožno zaevidovaťuŽ v roku
l836, keď J. K. Chmelensk1ipublikoval svoje v1ihraclyvoči novclvzniknutm
slovensk1im
almanachom(Plodt,aZoru) a časopisu(Htonka).V reprezentatívnon ČasopiseČeského
muzea otvoÍenekritizoval najmá jazyktlvénovátorstvcl
a snahy o ,,slovakizačné
reÍbrmy'.češtiny,
obhajujricčistri,,akademickričeštinu..(Rosenbaum1989:39*40).Treba pripomenriť,
Že sa to stalo v časeprv;ich
aktivítm|adoslovenskych
národovcovna Bratislavskomlyceu,pričomvšetkytri
xrtttzované
mali ore rnladrlslovensk intelektuálnukomunitukl,ri.
,,tlačovinv.'
čov vlznam
l. Almanach PLotly - prvé vcrejnévystripenictzv. štrirovského
spisovatel'.
.
skéhokruhu.
AlmanachZora _ prvy pokus o zbliŽovaniekonÍ.esionálne
ijazykovo roz.
, .2.
oelen)tch
slovcnskychvzdelancov.
3. ČasopisHtoitka - progresívnyliterárnyčasopisvydávanyK. Kuzmánynr
.
(protikladkonzervatívnej
Tatrank4,J.Palkoviča),anticipuj ci už aj novérol_5-1
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mali ore rnladrlslovenskriintelektuálnukomunitukl.rj.
,,tlačovinv.'
čov1ivlznam
l. Almanach PLotty- prvé vcrejnévystripenictzv. štrlrovského
spisovatel'.
.
skéhokruhu.
AImanachZora _ prvy pokus o zbliŽovaniekonÍ.esionálne
ijazykovo roz.
, .2.
qelen}ích
slovenskychvzdelancov.
3. ČasopisHtottka- progresívnyliterárnyčasopisvydávanyK. Kuzmánynr
,
(protikladkonzervatívnej
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mantizuj ce tendencie (estetickéstate,prvépreklady A. Mickiewicza a A. S'
Puškina).
rozruch však vyvolala Chmelenskéhokritika na SlovenskuvšeoNajváčší
tÓn tohotovystu.
J. Kollára ako aj povyšenecko-paterna|isticky
becneváŽeného
jis.
penia:,,My si roli dedičnousnad i bez SlovákŮ udeláme,oni bez nás muse.1í
te slabnouti,nedejžto všakBrjh! i snad hynouti..(cit.podla Rosenbauml989:
39)'L. Štrirto komentovalv liste F. Palackémutakto:,,Soudp. ChmelenskÓho
odtrhnu.
o našemKolláru velice rozjitŤi|S|ováky a jest se obávati konečného
(Štrirl959: 40). Nemenejdotknutyje aj vydavateIHronky K. Kuzmány.
tí I'...]..
invektívyreagujerozsiahlymčlánkom,ktory vošíeldo de1ín
Na Chrnelenského
Iiterárnych vzťahovv z ž,enejverzii ako znátna ,,obrana..
česko-slovensk1/ch
Máchovho Mtija. Kuzmány však venuje najviac miesta obrane Kollárov ch
YeršeM 1a. na
koncepcií,,slovanskejvzájomnostia slovakizovanejčeštiny,..
nÓvum konvenu1ce.jeho
prrjímaako poetologické
rozdiel od Chmelenského,
rozuestetickymnázorom, ako typickri iracionálnu alternatívuvočitradičnému
movémuklasicizmu:,,[...]novou romantickouškolujen proto mnozízatracují,
(Kuzmány 1981: 7.5)alebo,,vMá.
duchunerozumějí..
žejejímujinotajitelnému
jest proto,žetam se Žizajímavé
nesmírně
ač
ledostudené
krásno
vylíčené
.ji.je
ť ,ek o n z e r V o t n a p r o t i u m n|íí čtí. . . ] . . ( K u z m á n ly9 8 1 : l 0 0 ) .T r e b ap r i p o m e n r i ž
vatívnyChmelensky kritizoval v jednom čis|eČČMviaceréliberalizujr1cetenKollára. UpoHronku,,,slovanského..
Máchu, ,,s1ovenskr1..
dencie:.'českého..
signály, ktorévnášajuchaos do rclatívne
zornil tak na negatívnea nebezpečné
biederpokojnéhočeskéhoi česko-slovenského,,vlastenecko-meštianskeho
apologie,jinostt.sa.
meieru...Kuzmányho reakciabola tedanaozaj',pŤedevším
,jinosti.slomé,která skrze Máchu míňilaspíšev stretystále vyraznějitušené
kontextu.,(Macura |993: 28).
venskév českos|ovenskénr
MoŽno povedať,žeV tomto obdobíbola rezonanciaMáchovej poetiky v slovenskom literárnom prostredíminimálna. Ako ukáŽeme v d'alšejčasti.Mtij ne.
koncepcie ',slovanskejpoézie,,zo za.
zapada|ani do štrirovsko-hurbanovskej
obrate moŽno hovoriťaŽ po roku
čiatku štyridsiatychrokov. o v1/raznejšom
1 8 4 6( k t o m u p o z r i :G o m b a l a1 9 8 7 ) .
aktivity K' Kuzmányho sa všakve]'mt
SLubnéa nepochybneaj progresívne
do rizadia.V tom istomro.
rychlo rozpllvajri.on sám sa užv roku l838 sťahuje
sa
ku, po dvojročnejexistencii,prestávavychádzaťaj Hronka. V tom istom čase
niekol.
generáciav priebehu
Štr1rovská
všakuž aktivizujriaj ',mladáslováci...
hladinu,radikálnezdynami.
k;ich rokov vyraznerozvírikultrirno-spoločenskri
vázby avztahy. Generačnávymena
zuje a nečakanevyhrotíaj česko-slovenské
naitáva aj v oblasti |iterárnejkritiky a vydavatel'ikejčinnosti:literdrnokritické.
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ideokig a re.
vydauatel|aK, Kuztruinyho nahrádza literárnokriticky
ho estétaa
jej
zmysel.
nov
a
dá
nové
atribrity
pripíše
rtor |iteratrire
L.btnr
' -I M. Hurban,
Uu^'v
noznakom
kl'
čovym
stáva
sa
Iiteratrira
programy,
sa novéesterické
l".*"',o
sričasné
byť
chcelo
všetko
estetické
ry,
kult
,,kde
],]i-.;'.,rtno-vlasteneckej
politické[...J..(Čepanl993: 63).
zase
spoločenské
li,""i".""'ou,
,""ůluau'u
Hurbanovi však prináležíaj čestnémiesto v rozvíjanísloven, r . " - e * t y " t ' v z ť a h o v : ' ' [ . . . ] o n b o l p r v ! , k t o r y p r e Ž e | a n r Í j e d n(Winkler
otumedzinaširni
v Květoch (l839) pojem a názov ,Českos|ovensko...
;;"*'íytvoril
'igiií.
a kultriru a bol házs áPražák 1925: 16). Zaujíma|sa o českr1literatriru
komentoval
a
systematickejšie
koncepnejšic
á^Á ^:jedin./mSlovákom, ktor!
myšlienky,
ako
činu
viac
človek
však
titerarnejscéne'Bol to
Ji""i".* eest<ej
ale
pohotové,
a
bystré
boli
názory
,á'untlt pragmatickéhozamerania. Jeho
jednoty..
prechádhlásatel,
'.bratskej
i |."tuuplue á paradoxné.PÓvodn;i horliv.,i
dezi| zii..,,[...]celá tátojednotas nimi [Čechmi,P. K.l bez
,áiriskeptickej
jednoty v literatr1renedá sa ani
zjednoteniaia kmeĎa saméhov sebe, na čobez
Čepre Slovákov neužitočná'
konštrukcia,
pedantická
myslieť,nieje ničinéako
145),
(Hurban
1973:
chom zbytočná..
DÓleŽitjm dátumom v Hurbanovom životeje 2, j ll 1839, ked ako dvadsaťdvaročnfaktivistahnutia Mladé Slovenskoje oficiálne vyslany na ,,poznávaco-misijnri..cestudo Čiecha na Moravu. Hneď po návratepredkladácestovatel'skému{boru povinnrisprávu z cesty,neskÓr Íiagmentypublikuje ai v Květoclt.
názvom Cesta'SLoCel cestopis vychádzav Budapeštiroku l 84 l s príznačn1im
yv
Čechtich'
a
Moravě
wáka ku Bratrtim Slawenskjm na
Nie je to však jedin];itext, ktor)íHurban o svojej ceste napísal.Pre rizky
okruh členovtajnéhospolku Vzájomnosťpíšeaj neoficiálnu tzv. dÓvernLisprd.
yu.Tentorukopis bo| cllho neznámy a vyšieltlačouaŽ v roku l960, spolu s kri(z tohtovyverzie..cestopisu
tick!m vydaníms|ovenského
prekladu,,oÍrciálnej
jasne dokazuje' Že moravdaniauvádzame všetkycitácie). Tento ,,dvojpohLad..
a vynárodovcanebo|ijednoznačné
sko-české
skrisenostimladéhoslovenského
hranené'
m,jazykom..:
Vypovedá dvojak
m
|, verejn) * autocenzurovanes typick]ímnárodnobudite|'sklmrétorick]i
pátosom;
2' s kromne _ nece|lzurovan'e
s neÍypickm vecnym a realistick.im poh1'adom a bez ornamentov.
do formujricichsa česCielbm a zmyslom Hurbanovejcesty bolo preniknriť
inÍbrmovan!.Do ura
byť
kych ,,národno-vlasteneckych..
inÍormovať
štruktrir,
adeptado
čitejmiery to mala byťaj iorma ,,iniciáciea zasvácovania..nrladého
tajov ',ideálneho..obioclcneckéhosveta (o po<lobnychpraktikách píšeMacura
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state,prvéprekladyA. Mickiewicza a A. S.
mantizujucetendencie(estetické
Puškina).
Najváčší
rozruch však vyvolala Chmelenskéhokritika na Slovenskuvšeo.
tÓn tohotovyst .
becneváženého
J. Ko|láraako aj povyšenecko.paternalisticky
penia:,,My si roli dedičnousnad i bez Slovákrjudeláme,oni bez nás musejíjiste slabnouti,nedejžto všakB h! r snad hynouti..(cit.podl'aRosenbaum1989:
39),L' Št r to komentova|v liste F' Palackémutakto:,,Soudp' Chmelenskéhcl
odtrhnu.
o našemKolláru velice rozjitŤilSlováky a jest se obávati konečného
l959:40). Nemenejdotknut je aj vydavate|Htonky K. Kuzmány.
tí t..]..(Štrir
invektívyreagujerozsiahlymčlánkom,ktor vošieldo dejín
Na Chrnelenského
českcl.slovenskychliterárnych vzťahovv z(lŽenejverzii ako znátna,,obrana..
Máchovho Mrija. Kuzmány však venuje najviac miesta obrane Kollárovych
YeršeMtija, na
koncepcií ,,slovanskejvzájomnosti a slovakizovanejčeštiny...
nÓvum konvenuj ce jeho
prijímaako poetologické
rozdiel od Chmelenského,
vočitradičnému
rozuesteticklmnázorom,ako typicktliracionálnualternatívu
movémuklasicizmu:,,[...]novou romantickouškolujen proto mnozízatracují,
(Kuzmány l981 : 75) alebo,,vMáduchu nerozumějí..
Žejejímujinotajite|nému
Že tam sc Žrji je vy|íčené
krásno ledostudenÓačnesmírnězajimavéjestproto,
ťe, k o n z e r .
v o t n a p r o t i u m nl í č í[ . . . ] . . ( K u z m á nly9 8 1 : | 0 0 ) .T r e b ap r i p o m e n r i Ž
vatívnyChmelensk1ikritizoval v jednom čis|eČČMviaceréliberalizujricetenKollára. UpoHronku, ,,slovanského..
Máchu, ',slovenskri..
dencie:..českého..
signály' ktorévnášajuchaos do re|atívne
zornil tak na negatívnea nebezpečné
biederpokojnéhočeskéhoi česko.s|ovenského,,vlastenecko-meštianskeho
apologie'jinosti.sameieru...Kuzmányho reakciabola tedanaozaj',pňedevším
slo'
spíšev stretystálev raznějitušené,jinosti.
mé,která skrze Máchu míŤi|a
kontextu..(Macura 1993:28).
venskév československém
žev tomtoobdobíbola rezonanciaMáchovej poetikyv slo.
Možno povedať,
venskom literárnom prostredíminimálna. Ako ukážemev d'alšejčasti'Mcij nezapada|ani do št rovsko-hurbanovskejkoncepcie ,,slovanskejpoézie.,zo začiatku štyridsiatychrokov. o vyraznejšomobrate možno hovoriťaž po roku
1846(k tomu pozri: Gombala 1987).
aktivity K. Kuzmányho sa všakvelnlI
a nepochybneaj progresívne
S|'ubné
r]lichlorozpl]/vajri'on sám sa užv roku 1838sťahujedo rizadia.V tom istom rc'ku, po dvojročnejexistencii,prestávavychádzaťaj Hronka. V tom istom časesa
generáoiav priebehuniekolŠtrirovská
však uŽ aktivizujr1aj ,,mladoslováci...
k;fch rokov vyrazne rozviri ku|t rno-spoločensk hladinu, radikálne zdynrmi.
vázby a vzťahy.Generačnávymcna
zuje a nečakanevyhrotíaj česko-slovenské
nastávaaj v oblasti |iterárnejkritiky a vydavatel'skejčinnosti:Litercirnokritické.
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K, Kuzmánylto nahrádza liter rnokriticky ideolÓg a rehn es ta a vydavate!,a
,ili,,
re pripíšenovéatribritya dá jej novy zmysel.
t. M. Hurban. ktor literat
znakom noprogramy,literatrirasa stáva k|'ričov.'m
sa novéeste'tické
i",'"',o
sričasné
byť
chcelo
všetko
estetické
.,.,,..a.oino-ulasteneckejkultriry, ,,kde
(Čepan
1993:
63).
politické
zase
[...J..
.''"i"e."'re. spoločenské
,.".vtlademu
Hurbanovi však prinálcŽíaj čestnémiesto v rozvíjaníslovenvzťahov:,,[...]on bol prv1i,ktor! pre želanrljednotumedzi našimi
sxo-českych
(l839) pojema názov ,Československo...(Winkler
,ig,gl,
'uia*' vytvori|v Květooh
házs aPraž'ák1925: 16). Zaujima| sa o českrjliteratrirua kultriru a bo|
komentova|
a
systematickejšie
aan ajjedinym Slovákom, ktor! koncepnejšic
viac človekčinuako myšlienky'
Jiuni""* českejliterárnejscéne.Bol to však
a pohotové'a|e
romantik pragmatickéhozamerania. Jeho názory boli bystré
jednoty..prcchád.
i prekvapivéa paradoxné.PÓvodny horliv! h|ásatel,,bratskej
za ažku skeptickejdezi|tizii:',t''.]celá tátojednotas nimi [Čechmi'P' K.l bez
zjednoteniasa kmeĎa saméhov sebe, na čobez jednoty v literatrirenedá sa ani
Čepre Slovákovneužitočná,
nieje ničinéako pedantickákonštrukcia,
myslieť,
chom zbytočná..(Hurban 1973: 145).
DÓležitlm dátumom v Hurbanovom Životeje 2. irit 1839, keď ako dvadsať.
dvaročnyaktivistahnutia M|adéSlovenskoje oÍiciálnevyslan! na ,,poznávaco-misijnri..cestudo Čiecha na Moravu. Hneď po návratepredkladácestovatel'skémuv1iboru povinnri správu Z cesty,neskÓr fiagmenty publikuje aj v Květoch.
Cel! cestopis vychádzav Budapeštiroku l84l s príznačnm názvom Cesta SLowáka ku Bratrtim Slawensk'vmna Moravě a yv Čecheich.
Nie je to však jedin]/ text' ktor Hurban o svojej ceste napísal.Pre rizky
okruh členovtajnéhospolku Vzájomnosťpíšeaj neoficiálnu tzv. dÓvern sprciva' Tentorukopisbol cllhoneznámya vyšielt|ačouažv roku l960, spolu s kritick;fmvydanímslovenskéhoprekladu ,,oficiálnejverzie..cestopisu(z tohto vyjasne dokazuje,Že moravdaniauvádzame všetkycitácie). Tento ,,dvojpohl'ad..
a vyneboli jednoznačné
sko-české
národovca
slovenského
sk senostim|adého
hranené.
jazykom..:
Vypovedá dvojak;ím,
rétorick m
|. verejne _ autocenzurovanes typick]/m národnobudite|'sk;Ím
pátosom;
2. stikromne- necenzurovanes netypickl/mvecnlm a realisticklim pohl'adom a bez ornamentov.
Cielbm a zmyslom Hurbanovej cesty bolo preniknriťdo lbrmujricich sa česklch ,,národno-v1asteneckych..
štrukt r, infbrmovaťa byťinfbrmovan!. Do určitejmiery to mala byťaj fbrma ,,iniciácie a zasvácovania..nr|adéhoadeptado
tajov ',ideá|neho..obrodeneckéhosveta (o podobnlch praktikách píšeMacura

155

ai ako ttiŽtlbné
h1'a.
l995: ll8-29). Hurbanovcestopismožnocharakteriz<lvať
ch..
a
danie čistej ,,slovirnskejharnrÓnic.. ,,bratsko-sestersk vzťahor'tncd71
Čechnria Slovákrni,ktoréby sa molrli a nrali staťtakmerideálnoualtcrnatívou
a slovensktl-n-'n.
česko-nemcckého
a nczmicritel,ného
a vychodiskomz večného
už bola inír.
no
skutočnosť
predstava,
To bola
etnickéhoantagonizmu.
d.arského
_
_
Hurbanova
nejedna
rozpad|a
Prttha sa
Na ceste Bratislava Viedeií Bmo
však
museli
zostať
nadejí
lluzja,,'Pooity skepsy a nesplnenych
,,rnlírdenecká
ornamentaliztllliltiu
do Í.alošného
ukrytéa utajenéalebo aspoř zakarnuf-lované
z opisu r.rlcliny
štylizácii.Ako príkladuvediemcťragment
v biedermeiel.ovskej
staročcsky,
tak
životjetu nepreclstierany,rázovit,!,
Pospíšílovoclv:
,,Spoločensk]/
maly
r.rj
je
ako
[...i
slovanskyt.'] pri dome utešená,pekná záhradÓčka
htl<]ne
picsnc [...]
slečinkaMarie pri gitarc spievalačeskékrakoviačkya vlastenecké
l9(l0:
a totona vel'kévlasteneckévahy [...]..(Hurban
spevsa menil na rečnenie
8 6 - 8 8) .
ZaujímavoopisujeHurban a.iStretnuties F. M' Klácelorn, ku ktorÓmu priznámy birsnika lllozol.
post(iom,,ž,e
clráclzas negativistickym,,aprioristickym..
aby našivel'kínlu.
veru
neŽeláln,
osobnosť,...
je hcgetiánčiŽe,pomiešaná
,,Jasi
pod.!
a
t...]My v utne.
Schillermi,Goethnli,Kantrni
žoviaboli Shakespearrni,
_ čižc
Tornáškov
ŠaÍárikov.
ní i v<lvecle musímemaťKollárov, MladoĎov,
pl.e.
sa
lebo
spokojn
však
'
čistychSlovanov!..(Hurbanl960: 35). odchádza
ptlpozná
poznamenáva:
,,[...]
je
aj keď ako
Že P. Kláccl nie hegelicíLr,
svieciča,
tento
správe
,,exkurz'.
V
čínarrie,silie a snaŽenietohtoBcrlínčana... ,,dÓvernej..
Že: ',Kláoel robí mnolronajnldInedzt
ch]ibaa Zostávaiba holékonštatovanie,
je
a kde je ol1'taln život..(Hurbanl960: l33).
nilácležou
vyV srivislostis Hurbanovym cestopisonlsa častopripornína,že v Ďonr
jedin!
konlpakt.
však
to
Bol
Tl,la.
K.
soko hodnotil a ocenil najmá tvorbu J.
nejšíliterárnokritickyorientovanyÍiagment,text v texte' či skÓr po.nántkl'
clubae siinl
som si v tÓni stáročného
kiovele Rozina Rutharclovct.,,oddlohol
neŽ lepŠic
ciel'
in1y
nemánr
povieclke[...]
pre seba som si čosinapísalo te.1to
a hned
rivcldc
píše
v
pána
Tyla'..
oboznámiťnás Slovákov s duohoma prácami
je
najnirr<lddnes
Ty|
charakteristiku:,,Pán
a jcdnoznačnr1
doclávapríznačnri
románopisec.Jeho povietlkysÚt
nejšíčeskoslovensky
nejšía pretoaj na.jobl'ribe
P
r
i
p
o
m
í n aa j ď a l š i ed i e ] as n c v y h n u t v o n k o r r c o mč e s k é . . ( H u r b al 9n 6 0 : 8 9 ) .
že:
,,[...]námet si vždy vyberírná'
nou a typicky hurbanovskoupoznámkou,
vzorov
sa upozorřujc aJ prl l)orodn!... Ňa Tylovu nezávislosťocl cudzích
pričonjedinytnne'
divadla,
Známkeo jeho záslužnejpráci pre rozvoj českého
nevyclalvel'kédie.
ešte
času
kvÓli nedostatku
gatívomje pre HurbanaÍ.akt,,,že
V druhej častisa
90).
(Hurban
l960:
lo [...]dÓstojnéjeho veLkémuduchu..

H u r b a n p r e z e n t u j e a j , a k o c i t l i v atypologickti
n a l y t i c k y čcharakteristiku
i t a t e l ' a p e r s ppostáv
e k t í vnove.
nyliterárny
ponrika zaujímavri
l,li':ol,ci""'om
ly Rozina Ruthardova'.,
,,exkurz..jevcestopiseojediA k o s o m u Ž n a z n a c l t , t e n t o l i t e r á r n o k r i t i cknižnej
k
kultriry sa otvárajr1iba
či
života
literárneho
p."uie'y literatury,
vlchodiska na bu.
".ri
u náhodn. a iak,,le. vžclyako forrl]a,'cioplnku..či
#*ilo'
obrazu národno-slovanskejkultriry.Aj preto sri pre Hur;ffiJ;il"tického
F. Klá.
a sympatickejšítzv. synkretickíobroclenci E. Vocel'
ii^^'',^":í^^vejŠí v texch
ktor]i
literáti K. H. Mácha, K. Sabina.K' J. Erben'
;i:. ;*;,,čist]/.'
kto.
balady.
or1 priatelbv všakdostáva text Máchovci
.. ,ur..". ánl nespomína.
(rochu
prekvapia.i
(l
s krátkyrna
: r!rÍ; oublikujev almanachuNitra 842)
je clrarakterizovanyaj takymito prívlastkatni:
Máclra
t.'t.
l'i'í. l"'J"*.o',
obrab á s n i kČ e c h i e[ . . . ]t v o r i v yg Ó n i u s [ . . . ]s p l a I n e n n o u
"il;j,';"j;"danejší
- - - Z a u j i m a (Hurban
v é s r i H ul98
r b al :n l5t]).
ovetopografickésondáŽeaopistzv..,genialoci...Je
zotvornosťou
brnensko-tnoravskéliterárne
evidentné,Že cestovatel'aoveLa viac f.ascinuje
naimá v neollpričomtentoprotikladje čitateln]/
p.",i,"ai" neŽ pražsko-české'
písat
nemÓŽem
vánr
živote
cialnejdÓvernej správe:,,o praŽskomspoločenskom
zápa|
tt
oheĎ
všetok
velb radostného,lcbo 1e na zaplakanie,ako tarn vyhasol
Života..(Hurban |960: |42). Kritizuje indivi<lualiza druŽ-nélro
spoločenského
mus,egoizmusacelkovrinevraživosťvspisovatel'skyohkruhoch.Protrtomu
ktory sa zhodujes duchom
je
,,vnrne.jecelkom inakšíŽivot[...lDuch tu krásny.
a najmi
jerlnoduché
literárčenie
Slovákov,tunajšívlastencisi ncmÓŽu <lovoliť
ideálom,
je
krásnyrn
inr
nie kiky kritikárov a rccenzentov[...]Všeslovansivo
preclovšet.
ktor m sÚ naplneníich cluchovia,ustavičnepracujrlci na napravcní
$ m s v o j h ok m e ř a [ . . . ] . . ( H u r b aln9 6 0 : 1 3 2 ) .
praŽskéholiterárnehoŽivota.
je aj ,,dvr1obraz..
Prekvapujricokontrastn1í
Klm v oti.iatn" publikovanclm**," sa ponrikatakmer "such!" oznam: "Vo
mi mlad!mi česvlasteneckej
kaviarnipárraŠmillerasom sa z,oznáInils mnoh
som bol prianitni
a
st;ykal
klmi spisovatelmi,s [torlimi som sa po tietodni aj
..,
vyše dczoznam
iba
cl.alejuŽ nasleduje
terskya bratsky ako Sloían prijat
. . o p i s t e j i s t e j k o m u n i t y - j en i e l e n
s i a t k ym i e n ( H u r b a n l 9 6 0 : 8 2 ) . , , D Ó v e r n
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atď. diletantstuou utastne,it"vy [...],.(Hurban |960: |4243). V porovnaní

t51
156

Iitcrárny
a j , a k o c i t l i v 1 ia n a l y r i c k yč ' i t a t cal . p c r s p c k t Í v n y
novepostáv
H u r b a np r e z e n t u j c
charakteristiku
ponuka zauJímav typologickri
l,llí.'bi.""'ont
R,,,-o,1i1,'|
je v cestoptseo . i c d i .
|''y R o z i n a
í A n l ^| i r e r í r n n k r i t i . : k Ý
uŽ naznačil,tentoliterárnokritick!,,exkurz..
,o'
io-o
sa otvárajťtiba
kultr1ry
literárnelroŽivota či kniŽncj
nel!. Problémy.lrteratury,
. n o r a d i c k y a n a n o o n Ě a r a k m e r v Ž c l y a k o l b r r nkultťrry.
a . ' c l o pAj
l n kpreto
u . . č isri
v l cpre
h o dHuriskanabuobrazu národnrl-slovanskej
:1ffi;;il"tického
KláF.
Vocel.
E,.
tzv. svn\r1i1|i obrodenci
a sy,rnpatickejší
banazau1imave.;Ši v texH. uactra, K. Sabina.K. J. Erben. ktorlch
r.
lrteratr
cel...ako ,,čist1y.'
t e t a k m e r a n l n e s p o m l n a . o < l p r i a t e l(l
' o v v š a k < ] o s t á v a t e x t M áa.j
o hprckvapi.
ove.jbalady.ktov alnranachuNitrct 842) s krátkynra troclru
rÝ potompubliku.;e
prívlastkattrt:
Mácha jc clrarakterizovanyq taklrnito
,iv'1"i."".!"*.o', k.t"
obraplirnrennou
s
gÓnius
L...]
slcčinkaMarieprigitarespievalačeskékrakoviačkyavlastenecképicsne['..I
Č".tli" [...]tr'orivy
.i,i"jy
(Hurbanl960:
rivahy
vlastenecké
[...]..
veLké
na
a
toto
rečnenie
na
menil
"",""danejšíbásnik
spevsa
l58t.
(H
|otuorno,ťo
u u r b a n| 9 8 l :
86-88).
sondážea opis tzv. ',genia loci... Je
topografickÓ
Hurbanove
sťr
"viac
Zau1imavé
ktorénrupriku
Klácelorn,
F.
M.
s
aj
stretnutie
Hurban
opisuje
Zaujímavo
fascinuje brnensko-tnoravskéliterárne
evidentné,Že cestovatel,uouell
básnik a ÍllozoÍ.
známy
m
v neoli.
postr1o
''Že
negativistickym
s
,,aprioristickym.'
chác]za
pričomtento protiklacije čitatelnynajn]á
pražsko-českÓ.
;;;';;"dt" než
aby našivel'kírnu.
neŽeláIt-t,
veru
si
osobnosť....
,'Ja
je hegelicittčiŽe
,pomicšaná
ciálnejdÓvernejspráve:,'op.nž.ko*spoločensk<lmŽivcltcvánrnemÓŽernpísať
' o e t h m i ,K a n t m i a p o d . Ii . . . ]M y v u m e .
ž o v i ab o l i S h a k e s p e a r mSi ,c h i l l e r m i G
velhradostného,lebojenazaplakanie.irkotaInvyhiisolvšetokoheĎazápa|
čiŽc
Tomíiškov
ní i vo veclc musínremať Kollárov, Mladořov, ŠaÍárikov.
spoločenskéhoadruŽnél-roživota..(Hurbanl960:l42).Kritizujeindividualizč i s t y c h S l o v a n o v | . . ( H u r b a n 1 9 6 0 : 3 5 ) . o d c h á d z a v š z r k s p o k o j n ! , l e b o s a p r c .m u s , e g o i z m u s a c e l k o v r i n e v r a ž i v o s ť v s p i s o v a t e l ' s k 1 i c h k r u h o c h . P r o t i t o t n u
ptlpoznii
je tu krásny.ktory sa zhodujcs duchom
suieaea.Žc P. Klácel nie je hegeliáLl,aj ke<lako poznamenáva:.,[...]
,,vBrneje celkom inakšíŽivot[...lDuch
správeterrto',exkur.z..
V
a na1mI
Bcrlínčana...
,,dÓvernej..
tohto
jednoduchélitcrárčenie
snaŽenie
a
risilie
čírranie,
Slovákov,tunajšívlastencisi nemÓžudovoliť
mnrlhonajnlá rledzi
robí
ideálom,
Žc:
je
,,Klácel
krásnyrn
inr
konštatovanie,
holé
iba
Zostáva
a
ch1yba
nie kriky kritikárov a rccenzentov[...]Všeslovenstv()
a kde je on, talnje život..(Hurbanl960: l33).
n-,iá.l.Žou
ktor;ímsrinaplneníichr]uclrovia,ustavičnepracujírcinanapravenípreclovŠetV s r i v i s l o s t i s H u r b a n o v y m c e s t o p i s o n S a č a s t o p r i p o m í n a , ž e v i i o m r ' Y -k l m s v o j h ok m e ř a
[ . . ' ] . . ( H u r b aln9 6 0 : l 3 2 ) .
všakjediny kompakt.
praŽskéholiterárncho Života.
soko hodnotil a ocenil na1Áa tvorbuJ. K. Tl,ta.Bo1 to
je aj ,,dvojobraz-..
Prekvapujrico
ktlntrastn
či skÓr poz'tttintky
v
texte,
text
fi.agrnent,
orientovally
takmer ,,suchy..oznatn:,'Vl
ka
nejšíliterárnokriticky
Kl/m v oficiálne publikovanorntexte sa pon
s mnohymi mlaclymičeszoznánril
k t l o v e l e R o z i n a R u t h t t r c l o v a ' , , o d d f o h o l s o m S i v t Ó n i s t á r o č n é h o d u b a a s á n vlasteneckej
Som Sa
kaviarnipána Šrnillera
in;Íciel, ncž lepšie
nemán
poviedke
a nimi som bol prtatcjto
o
[..']
stykal
napísal
at
čosi
dni
Si
som
pre seba
sorn sa po tieto
k)/mispisovatelmi,s f-y*i
hnctl'
a
vode
v
píše
vyše deoboznámiťrrásSlovákov s duchom a prácamtpanatyla,..
tetskya bratsky uto sl.,í"n prijaty..,ďale.juŽ nasleclujeiba zoz,nam
je
najn1rrocldnes
Tyl
,,Pán
clrarakteristiku:
a .;ednoznačnr1
opis tej istej komunity.ie niclen
doclávapríznačnri
siarkymien (Hurban tS6O: SZj. ,,D6vern1/"
sri
povieciky
Jeho
romilnopisec.
,,Mlac1í
československy
a najnrákritickejší:
nejšía pretoaj najobirlbenejší
otvorenejší
rozsiahlejší,
ale vyrazne enrotívnejší'
dicla s ncvyhnutď
a
l
š
i
c
a
j
sclrÓc|zP
r
i
p
o
m
í
n
a
ale.tieto
8
9
)
.
1
9
6
0
:
krčnre,
č
e
s
k
é
.
.
(
H
u
r
b
a
n
alednej
vonkoncom
spisovatelia
sa schádzaj obyčajnev kaviarni
si vždy vyheríinánazrie sa do novín,sle.
nou a typicky hurbanovskoupoznámkou,že:,,[...lnámet
ky
sa
líšia
od
našichlormou i látkou. Vypu" ,á káuu'
po.
prI
aj
upozorřuje
rodn!...Ňa Tylovu nezávislosťocl cuclzíchvzorov sa
v kaviarniu pána Šnil1era[..']u iednédujesa uiriara- a toie šatonliter1rrny
pričonjedin n nedivadla,
českého
pre
rozvoj
u štvrtého,piateho
prácr
j**'on"
zásluŽnej
,ná,nk. ojeho
hJ
p cha, u tretieho samol'írbosť,
u
velkédicnevydal
ešte
času
V porovnaní
nedostatku
kvÓli
",.Ý;h;;;'t,
14213).
ratt,
je
1960:
Hurbana
,'ze
gatívom pre
atď. diletants,uoo uto,*J#'uty [...]..(Hurban
V druhej častisa
90).
1960:
(Hurban
duohu..
jeho
veLkému
lo [...]dÓstojné

aj ako ttiŽt;bné
hl'a.
l995: 1l8_29). Hurbanovcestclpismožnocharakterizovať
vzťalrovlncclzi
danie čiste1',slovanskejharnronic..a ',bratsko-scstcrskych..
Čechnlia Slováknli, ktoréby sa rnohli a nrali staťtakrnerideálnoualtcrnatívtlu
a slovensko-ma.
česko.nemeckého
a nezmieritel'ného
a vyclrodiskomz večného
užbola iná'
no SkutočnoSť
To bola predstava,
etnickéhoantagoniZmu.
cl'arského
Na cestc Bratislavtt - Viecle - Brno Praha sa rozpadla ne.iednaHurbanova
nadejívšak museli ztlstať
,.rnládeneckál\uzia.' Pocity skepsy a nesplnenyoh
ornamentaliztrr'ania
do Íalošného
ukrytéa utajenéalebo aspoĎzakatnuflované
z opisu rocliny
iragnrent
uvedieme
príklad
Ako
štylizácii.
v biet]ermeicrovskej
tak
rázovit , staročcsky.
tu nepredstieran!,
Žir.<ltje
Pclspíšilovcov:
,,Spoločensk!
Laj [..]
rnal!
ako
jc
záhradÓčka
pekná
utešená,
pri
dorr-re
hcidrrcslovarrskyt.'.l

151

156

s ,,priatel'Sk]/m
a našim.,Brnom sa Praha ukazuje ako priestor,ktor1/,,nepriťahuje...Dokonca tu Hurban ani nemohol ukryť určitépocity ,,cudzinectva..stratenéhoSlováka, m|adšieho brata v kozmopolitno-liberálnom prostre<lí
praŽskej bohémy.Preto nie je prekvapivéani to, Že m|ady Hurban prejavuje
viac sympatií,'star m koryfejom..,ktorí',pracujrivo svojich príbytkochna dielach večnosti['.'] a nie sri nakazeníkritizantskou,redaktorskoua publicistickou chorobou..(Hurban 1960: |42)' Pripomíname,že meno K. H. Máchu sa
nespomenieani v jednom texte.
Horliv! národovec Sa tak vracia do Bratislavy so zmiešan mi pocitmi. Ilu.
z6rny obraz o ,,západoslovansklchbratoch..sa mu zreálnil a v mnohom aj skr-rrigoval. Zaiste ho trápi aj veta ,'istéhočeského
spisovatela..,na ktor si spomeale vy bez
nu| aj po niekork ch rokoch: ,,My Češibez vás S|ovákrjb;/tmťržeme,
nás nikoli.. (Hurban 1956:31.|).7Áá sa, že,,cesta..nie celkom splnila jeho tr1Žby a predstavy.
Po tejto ceste Sa doba meníq/chlym tempom a stále viac hektickou sa stáva
združuj cich sa na Bratislavskom llceu. Rovaj pre skupinu ,,mlados|ovákov..,
nako sa dynamizujri a zintenzívĎujriaj Hurbanove aktivity: zak|adádivadelnri
pripravuje almanachy,časopisy'angažujesa v politike, píšerecen.
spoločnosť,
zie' horlí za všetko,čoje novéa progresívne,jepresvedčen konzervatívnys|opriekopníkom,,slovenskejkmeĎovanofil, ale rovnako patrík najradikálnejším
vitosti.,.,,[...]nech sa nedivíŽáden Čech,Že zoup|naČechovénejsme,jako nry
no o dva ro.
v roku 1841J. Pospíšilovi,
se nedivíme,žeVy Slováci nejste,..píše
ky je uŽ jeho stanoviskopriamejšiea jasnejšie:,,My sme S|ováci' a nemáme zapotrebísvou individuálnost zapŤítt...]My se uŽ na svénohy stavíme'našekňí.
dla sa doplřují (list F. M. Klácelovi' l843).
síceuž v rokoch 1837_38
Literárnokritickéaktivity J. M' Hurbanazačína1(l
posudzovanímprác spolužiakov,a|e ako kritik sa verejne prezentujeaŽ recen.
ziou básnickej zbierky K. Sabinu Bdsně, ktorri publikujev Tatrankeroku l841.
text v kontex.
Príspevokje zaujímavyz viacerlch aspektov' Ide totižo k|'tičov;/
myslenia a slovenskej lite.
te slovenskéhoromantickéholiterárno-estetického
rárnej kritiky: ,,t...]je to programovárecenzias teoretickoupreambulou,v kto.
rq Hurbansformulovalzákladynovejestetiky..(Chmell991:5l) alebo:,,[..']1e
to programovákritika, ktorej zázemíms romantickékoncepcie,.(Kraus l99l:

pri tychto básřach, pÓvodn]/ s|ovansk1ia ak si cudzí,
16z teda zaznamenávame
pričomtri prvri líniu vidí ,,v porovnávanísa
1973:2|6),
neslovanskf..(Hurban
|ahodnosti
a vážnosti,rozumovosti a citovosti..
s prírodou[..'] harmonizáciou
pozeraní
Sa..,
sa vo Svete..,,,trrich|ení..
a pod.
,'Stratení
a tri druhri v ,,smutnom
..
,,pretváraj recenzovan! predmet.
Jazyk, šty|i kompozícia velmi raÍ.inovane
ba aždezinterpretovaniabásní.ReEvidentnés tendencienadinterpretovania,
cenzentv interpretáciách ,, če|ovozrádza,. prvotny zmysel textu, čo potom
na projektovanievízie o novej slovanskejpoézli.S podobnou inter,,zneuŽíva..
pretačnoumetÓdou sa možno stretn ť aj pri ana|j,zeMickiewiczovej Ódy na
mladosťslovensklm básnikom P' K. Hostirrsk1im.Hurbanova metÓda sa však
riplnezhodujes konceptom,ktor;i predkladáaj L. Štrirvo svojich bratislavsk ch
Aj tie s postavenéna opozícii:kritika západnéhoromantizmu_
prednáškach.
idea|izáciaslovanskejpoézie,ktorá, ako píšeL. Štrir,,1...]je zhrnutie všetklch
je oslávenímBoha vo svete
čoje nedovÍšené,
poézii,je doplnenímvšetkého,
(Štr l987: 50). Tento projekt všaktrebavnímaťaj v širších,
nielen s|ovenskfch
srivislostiach'V. Macura upozorřuje naÍo,žeaj v českomkontextedochádza|o
k oddelbvaniuslovanskej poézie a romantizmu: ,,['.'] ideál syntetickéharmo.
nickéslovansképoezie z sÍáváexplicite či implicite kritériem,jehož závažnost
je uznávánazcela obecně..(Macura |993: 40;).
Hurbanov text - recenziaje síce pln! rétorizmua ornamentálnehobalastu,
a|es časnemá ažprekvapuj cojasne' logicky a presvedčivovybudovan kompozíčn štrukt ru. Sugestívnaje už (najmá) ,,teoretická..preambula,kde autor
formulujezásadnétézytak, že odpovedá na tri principiá|neotázky:
l. čoje zmyslom slovanskejpoézie;
2. aká má byťslovanská poézia;
3. aká nem6Žea nemá byťslovanská poézia.
V druhej častitextu Sa autor pokrišanaplniťtento vlastn model básřami
K. Sabinu, o ktor1/chvo všeobecnostikonštatuje,že:,,s osobné(subjektívne)
[...]a básnik neprenikoldo sférideá|nehočiabsolritnehoducha..(Hurban l 973:
2|4).v zmysle ,'novejestetiky..sr1
to eštetexty nedokonalé.
Dva momentysti
všakv tejto recenzii dÓleŽitéa podstatné:l. kritika Byrona, byronizmu a západnéhoromantizmu, 2, re|ativizáciaindividuálnej básnickej s|obody.Kritika
Byrona sa tu fbrmuluje v tradičnej
Paradoxne,v tejto otázke sa radi,,šablÓne.,.
kálny ,.mladoslovák..riplnezhoduje s konzervatívnymJ. K. Chmelensk1/m.Porovnajme:,,A pak, co nám do Byrona? _ Pěj podruhép' Mácha, jak se moc vyšst v jeho řadrách oz,!vá, a neohŤívej
svésrdce a nerozplamenávejsvou obraznostna nepŤirozenychv tvorechanglickéholorda, s sebou vždybojujícího
[...]..
tuhmelensky|981 72).,,NechajmetedaByrona Byronom, vzory pofrančenej

s2).

Tento text je však v1/nimočnyaj t1/m,že slovensk! recenzentprostrednlctvom veršovčeskéhobásnika načrtávaestetiku novej slovanskej poézie.Je to
paradoxné,a|e slovenskd estetika sa buduje ako slovanskd koncepcia cez' Íexty
bdsnika. Sabinove verševníma v ambivalentn]/chpolohách: ,,Dvojaky
českého
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S ,,priatelskÝma našim..Brnom sa Praha ukazuje ako priestor,ktory ,,nepriťahuje..' Dokonca tu Hurban ani nemohol ukryť určitépocity ,,cudzinectva..StratenéhoSlováka, mladšieho brata v kozmopolitno-liberálnom prosfeclí
pražskejbohémy.Preto nie je prekvapivéani to, Že mlad,! Hurban prejavuje
viac sympatií,,star]imkoryfejom..,ktorí,,pracujrivo svojich príbytkochna dielach večnosti[...]a nie sri nakazeníkritizantskou,redaktorskoua publicistickou chorobou.,(Hurban 1960: |42). Pripomíname,Že meno K. H. Máchu sa
nespomenieani v jednom texte.
Hor|iv;/ národovec sa tak vracia do Bratis|avy so zmiešanymipocitmi. Ilu.
z6rny obraz o ,,západoslovanskch bratoch..samu zreá|nil a v mnohom aj skona ktorri si spomerigoval. Zaiste ho trápi aj veta ,,istéhočeského
spisovate1'a..,
nul aj po niekol'k1/ch
rokoch: ,'My Češibez vás Slovákti byt mriŽeme,ale vy bez
nás nikoli., (Hurban 1956:317).,ZÁá sa, Že ,'cesta..nie celkom splnila jeho ttižby a predstavy.
Po tejto ceste sa doba meníq/chlym tempom a stále viac hektickou Sa stáva
aj pre skupinu ',mladoslovákov..,združujricichsa na Bratislavskoml1iceu.Rovnako sa dynamizujri a zintenzívřuj aj Hurbanove aktivity: zak|adádivadeln
pripravuje almanachy'časopisy,angaŽujesa v politike, píšerecenspoločnosť,
je presvedčenykonzervatívnyslozie, horlí za všetko,čoje novéa progresívne,
priekopníkom,'s|ovenskejkmeřovanofil, ale rovnako patrík najradikálnejším
nejsme,jako my
vitosti.,.,,[...]nech sa nedivížádenČech,žezouplnaČechové
no o dva rov roku l84l J. Pospíšilovi,
se nedivíme,Že Vy Slováci nejste,..píše
ky je uŽ jeho stanoviskopriamejšiea jasnejšie:,,My sme Slováci, a nemáme zapotňebísvou indivicluálnostzapňítt'..] My se uŽ na svénohy stavíme,našekŤí.
dla sa doplřují (list F' M. K|ácelovi' l843).
Literárnokritickéaktivity J. M. Hurbanazačinaji síceuž v rokoch |831_38
posudzovanímprác spolužiakov,ale ako kritik sa verejne prezentujeaŽ reaenziou básnickej zbierky K. Sabinu Bdsně, ktorri publikuje v Tatrankeroku l84l.
Príspevokje zaujimavy z viacerych aspektov. Ide totiŽ o kl'tičov]/text v kontex.
myslenia a slovenskej Iite.
te slovenskéhoromantickéholiterárno-estetického
rárnej kitiky: ,,[,..]je to programovárecenziaS teoretickoupreambulou,v kto.
je
rej Hurban sformuloval zák|adynovej estetiky..(Chmel l 99l : 5 l ) alebo:,,[...l
to programovákritika, ktorej zázemímsri romantickékoncepcie..(Kraus l99l:

pri
ráztedazaznamenávame tlchto básřach, p vodny slovansk;ia akjsi cudzí,
|973:2|6),
pričomtri prvri líniuvidí ,,v porovnávanísa
neslovansk;/..(Hurban
lahodnosti
harmonizáciou
a vážnosti,rozumovosti a citovosti..
s prírodou[...]
pozeraní
sa..,
a pod.
',stratenísa vo svete..,,,trrichlení..
a t druhti v ,,Smutnom
..
Jazyk, št!| i kompozícia ve|'mirafinovane,,pretváraj recenzovan! predmet'
ba aždezinterpretovaniabásní.ReEvidentnés tendencienadinterpretovania,
cenzentv interpretáciách ,,ričelovozrádza* prvotny zmysel textu' čo potom
na projektovanievízie o novej slovanskejpoézii,S podobnou inter,,zneuŽiva,,
prepčnoumetÓdou sa moŽno stretnriťaj pri ana|yzeMickiewiczove1 Ódy na
mladosťslovensk m básnikom P. K' Hostirrsk1im.Hurbanova metÓda sa však
riplnezhodujes konceptom,ktor1ipredktadáaj L. Štrirvo svojich bratislavsklch
Aj tie s postavenéna opozícii:kritika ztipadnéhoromantizmu_
prednáškach.
idea|izáciaslovanskejpoézie,ktorá, ako píšeL. Štrir,,[...]je zhrnutie všetk1ich
je oslávenímBoha vo svete
čoje nedovÍšené,
poézii,je doplnenímvšetkého,
(Štrirl987: 50). Tento projekt všaktreba vnímaťaj v širších,
nielen slovensklch
s vislostiach.V. Macura upozorřuje na I'o,žeaj v českomkontextedochádzalo
k oddelbvanius|ovanskejpoézie a romantizmu: ,,[...]ideál syntetickéharmo.
nickéslovansképoezie zristáváexp|iciteči implicite kritériem,jehoŽ závaŽnost
je uznávánazcela obecně..(Macura |993: 40:).
Hurbanov text _ recenziaje síce pln1/rétorizmua ornamentálnehoba|astu,
ale s časnemá ažprekvapujrlcojasne, logicky a presvedčivovybudovanrikompozíčn štruktriru.Sugestívnaje už (najmá) ,'teoretická..preambula,kde autor
formulujezásadnétézytak, Že odpovedá na tri principiá|neotázky:
l. čoje zmyslom slovanskejpoézie;
2. aká má byťslovanská poézia;
3. aká nemÓžea nemá byťs|ovanskápoézia,
V druhej častitextu Sa autor pokrišanaplniťtento vlastn model básřami
K. Sabinu, o ktor;/chvo všeobecnostikonštatuje,že:,,sriosobné(subjektívne)
[...]a básnik neprenikoldo sférideálnehočiabsolritnehoducha..(Hurbanl973:
2|4).v zmysle ,,novejestetiky..srito eštetexty nedokona|é.
Dva momentysti
všakv tejto recenzii dÓleŽitéa podstatné:l. kritika Byrona, byronlzmu a západnéhoromantizmu, 2' re\ativizáciaindividuá|nej básnickej s|obody' Kritika
Byrona sa tu Íbrmulujev tradičnej
Paradoxne,v tejto otázke sa radi,,šablÓne..'
kálny ,,mlados|ovák..riplnezhoduie s konzervatívnYmJ. K. Chme|ensk.ím.Porovnajme:,.A pak, .o nárn do Byrána.l _ Pěj podruhép. Mácha. jak se moc uyšst v jeho řadrách ozyvá, a neohŤívej
svésrdce a nerozplamenávejsvou obraznostna nepŤirozenlchv tvorech ang|ickéholorda, s sebou vždybojujícího
[...]..
tuhmelensk1i|98| : 72).,,Nechajme teda Byrona Byronom, vzory pofrančenej

s2).

Tento text je však vfnimočn1/aj tjm, že slovensky recenzentprostredníc.
to
tvom veršovčeskéhobásnika načrtávaestetiku novej slovanskej poézie.Je
texÍy
paradoxné, ale slovenská estetika sa buduje ako slovanskd koncepcia cez
polohách: ,,Dvojak;/
btisnika' Sabinove verševnímav ambivalentn;Ích
českého
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školy nech majri svoju slávu. Byron bol ohniv]/ kaz v ríšipoézie,ktory ohřorx
svojho blesku na dlhé storočiaoslávil seba a energiou svojho ducha priviazal
k sebe cely svoj vlastn1inárod [...]čo všakurobilo slávnym jeho, t1/msi v SloVanstvenikdy nezískatezás|uhy..(Hurban |973 214),
Druh moment,ktorÝ pripomínabásnikom, Že ,,individuálnosť
(osobnosť)
ni.
kdy nemÓže byť abso|ritna,vŽdy je vztaŽná a pomerná (relatívna)..(Hurban
1973: 212), sa realizuje opáťnepriarnoukritikou ist]ich tendenciínielen v básřach K. Sabinu' ale aj K. H. Máchu. Ekvivalent opáťnachádzamev Štrirovch
prednáškach:,,U násjednotlivec nemÓžežiťlen pre seba,ale stojív službepravdivej všeobecnosti[...]jednotlivca strastinie sri predmetomnašejpoézie..(Štrir
|987 45), Tieto tézy sa priečianázorom S. Šmatláka,podlh ktorého,,Máchu
štrjrovciintegrovalido koncepcie slovanskejpoézie.(Šmatlák1962: 12).Presje formulácia E' Gombalu, ktor uvádza, že:,,Štr neponejšiaa v;Ístižnejšia
chybne velmi dobre pozna|Máchovu poéziu,ale ju povaŽovalza neprijatelhy
príkladpre slovenské[aj slovanské'P. K.] básnictvo..(Gombala1987: 15).
DÓkazom je aj častocitovan! fragmentŠtrirovholistu V. Stařkovi: ,,Ale ani námi' aťVám pravdu povím,neh1;ibá
poezia romantická.MáchťrvMáj má mnoho
romanticky pěkného,a|e nás docela zristavujechladn1/mi,ať mlčímo jin;/ch
klinkáních..(Štlir1987:t62).
Ešte v roku 1842 vydáva J. M. Hurban prv;/ ročníkalmanachuNitra s česk1ímipríspevkamiako ,,dardcéráma synrim Slovenska,Moravy, Čech a Slezska obetovan ... V a|manachusa ukázal jedin! text od českéhoautora'Bola to
balada K' H, Máchu s rui7vomPíseií,pri ktorej zostavovatel'J.M. Hurban uviedol aj to' žetext sa mu dostal do rrik počascestovaniav Čechácha Žeje to ,,báseř nebohéhoMáchy, básnikamladéhonejnadanejšího
Čechie..(Hurban1981:

k Živej a prirodzenejslovenčine.Ako ukázali de^r|klasickej a Strnulejčeštiny
tak
aktom lingvistickym ako politicklm (Kováč
ani
Inv. tento krok .,nebol
,isg1,39),,.U
tak
o literat ru a o preslávenie sa jednotlivcov
nejde
nás teraz
pospolity
životce|éhoslovenskéhokmeřa,.. pízjavn,j,
v nej,ako viac o obecn ,
(Hurban
1913: 160).V a|manachuNlr.
čase
hektickom
se r. vt. Hurban o tomto
literárnych vzťahoch:',My
v
slovensko-česk1ich
ra|Iupozorítujena ,,asymetriu
len tak1ldÓvaŽok a tav
českej
literatrire
a
boli
sme
nepomohli
sme dosial sebe
(Hurban
1956:
3l8).
Hurban
si v tomto príspevčesk]/ch..
k'i akcidensliterátov
ktor1imu do očí
spisovatel'a,
na
istého
českého
spomína
ku (opa| s ffpkosťou
vy
nás
nikoli!.. (HurmriŽeme,
a|e
bez
vás
S|ovákri
byt
bez
riekol,Že: ',My Češi
Čeho
hrozne..,
neobviřuje
veta
tomu,
Že
táto
',bolela
ban|973:317).Napriek
pasivity:
z
a
Slovákov
malosti
kritizuje
skÓr
vlastn
ch
chov z velikášstva,ale
',Nemajmeto zaz|étymto [Čechom'P. K.], ba radšejd'akujmeim za upozornebo|o, žeSme my Slováci ninie nás na našepovinnosti, bo to uŽ naozaj špatné
(ibid':
318).
čohonemali..
Ďalšou vyznamnou aktivitou J. M' Hurbana bolo od roku 1846 vydávanie
kult rneho časopisuSlovensképohlhdy (Slovenskjepohladi, dalej SP). V otváracom texte s názvom Veda a Slovensképohlady sa okrem inéhopíše,že |iterárna časťbude zameraná najmá na Slovensk literat ru a Že: ,,Slovanskáliteratrirainlch kmeřov bude vyberaná s ohLadomna to, čo sa dotyka širšíchslonám Slovákom, na Slovensku' ako
vansk1ych
záujmov' Na českriako najbližšr1
osudom rovním s námi spojenri,častejšie
sa obracaťbudeme..(Hurban l957:
V časopisedominujr1
l4). Treba povedať,že táto tézasa napířala len čiastočne.
texty, ktoré s zameranébuď užšieptoslovensky alebo širšieproslovansky.
o českejliteratriresa zváčšapísalolen v krátkych inÍbrmáciáchalebo v ,,publicisticko-potemick1ich..č1ánkoch,
ktorérozličn!m spÓsobom ,,obrařovali a 1egitimizovali..vytvorenie novej spisovnej slovenčiny.Najčastejším
,,objektom,.
J. M. Hurbana bol K. H. Borovsky, ktorémumnohíSlováci len ťaŽkomohli odpustiť,že v Českejvčelenazva|s|ovenčinua slovensk literatriru,,tatarskou..
a Slovensko ,,prasidlom..'V práci Slovensko a jeho život literárny, ktorá bola
na pokračovaniepublikovaná v SP, prirovna|Hurban Borovskéhok ,,nehanebnémuhubačovi,ktor1/v Prahe českéPražskénoviny spravuje, [...] a ktor;/
v šprihaninácha podlych, nečistychslintaninách povykydáva| na slovensk;í
kmeř.. (Hurban 1973:50)'
K' H. Bo.
oproti tomu, kladne sa vyjadrujeo časopiseKvěty,ktoré,'ubíjajric
rovskéhozachránili českričesťpred S1ovanstvom...
Rovnako však dodáva, že
ani Květy nepochopili podstatua zmysel ,,s|ovenskfchsnažení..
(Hurban 1957:
't2\.

1s8).

od toho časumajri aktivity slovensklch národovcov stupřujricu tendenciu.
S|ovenskénárodnéhnutie kulminuje v rokoch 1843-1848 (kodifikácia spisornej slovenčiny,vznik spolku Tatrín,vydávanie novín a časopisovv novom ja.
zyku, Žiadosti slovenskéhonároda...).V tom istom časevšakkulrninujeaj čes.
ko-slovensk1ietnick1ikonflikt. Počiatočné
umiernenévzájomnéinvektívypostupneprechádzaj11
do ostr ch slovnych polemíka konfliktov' V mnoh1ichslovensk ch textoch programového charakteru sa objavujri pasáŽe vysvetLuj ce
pričinyjazykového a literdrneho vyčleneniasa SlovtÍkovzjednotného československéhokmeřa.
Zlom nastalpo vydaní,,prvejknihy v novej slovenčine_ druhéhoročníkaalmanachu Nitra, tentokrátuž so ,,z Ženoudedikáciou..ako ,,dar drahímkrajanom slovenskímobetovaní...
Bol to ',obrat..častislovenskejintelektuálnejelity
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I
školy nech majri svoju s|ávu.Byron bol ohniv;i kaz v ríšipoézie,ktory ohĎom
svojho blesku na dlhé Storočiaoslávil seba a energiou svojho ducha priviazal
k sebecely svoj vlastn]/národ [...]čovšakurobilo s|ávnymjeho, t]ymsiv Slovanstvenikdy nezískatezásluhy..(Hurban |973 2|4).
Druh moment,ktory pripomínabásnikom,že,,individuá|nosť
(osobnosť)
ni.
kdy nemÓŽe byť absolritna,vždy je vztaŽná a pomerná (relatívna)..(Hurban
1913:212)' sa realizuje opáťnepriamou kritikou ist1ichtendenciínie|en v bás.
ach K. Sabinu, ale aj K' H. Máchu' Ekviva|ent opáťnachádzamev Štrirov]ich
prednáškach:,,U násjednotlivec nemÓžežiťlen pre seba,ale stojív sluŽbeprav.
divej všeobecnosti
(Štrir
[.'']jednot|ivcastrastinie sri predmetomnašejpoézie,.
|987: 45)' TieÍo tézy sa priečianázorom S. Šmat|áka,podlh ktorého,,Máchu
štrirovciintegrovalido koncepcie slovanskej poézie*(Šmatlák1962: 12). Pres.
je formulácia E. Gombalu, ktory uvádza, že:,,Štr neponejšiaa v;17stiŽnejšia
chybne vel'mi dobre poznal Máchovu poéziu'ale ju povaŽovalza neprijatel'ny
príkladpre s|ovenské[aj s|ovanské,
P' K.l básnictvo..(Gombalal987: l5).
DÓkazom je aj častocitovany fiagment Štrirovholistu V, Stařkovi: ,,Ale anr námi, aťVám pravdu povím,neh1/bápoezia romantická.Mách v Máj má mnoho
romantickypěkného,a|e nás docela zrlstavujechladnymi,aťmlčímo jinych
klinkáních..(Štrirl987: l62).
Ešte v roku |842vydáva J. M. Hurban prv1iročníkalmanachuNitra s česk mi príspevkamiako ,,dardcéráma synrim Slovenska,Moravy, Čecha S|ezSka obetovany..'
V almanachusa ukázaljedin text od českého
autora.Bola to
balada K' H. Máchu s ndzvomPíseií,pri ktorej zostavovatel'J.M. Hurban uvredol aj to' Že text sa mu dostal do r k počascestovaniav Čechácha Že1e to ,,báseř nebohéhoMáchy, básnikamladéhonejnadanejšího
Čechie..(Hurbanl98l:

češtinyk Živej a prirodzenejslovenčine'Ako ukázali deod klasickej a strnulej
ani tak aktom lingvistickym ako po|itick1/m(Kováč
;inu, ."n,o krok .'nebol
"tgb7:39):,,U nás teraz nejde tak o |iteratru a o presláveniesa jednotlivcov
pospolity životceléhoslovenskéhokmeĚa'..pív nej,ako viac o obecn , zjavny,
čase(Hurban 1913: 160)'V almanachuNirse r. M. Hurban o tomto hektickom
V
s|ovensko-česk;/ch
literárnych vzťahoch:,,My
ra|Iupozorítujena ,,asymetriu
v
literatrire
len taky dÓvaŽok a tasme dosial sebe nepomoh|ia boli sme českej
(Hurban
19.56:
|
3 8). Hurban si v tomto príspevkf akcidensliterátov českych..
ktorf mu do očí
ku (opáť)s trpkosťouspomínana istéhočeskéhospisovate|'a,
ale vy bez nás nikoli!..(Hurriekol,že:,,My Češibez vás Slovákťrb1/trnťržeme,
ban |9]3:3l7). Napriek tomu,Že táto veta,,bolelaho hrozne..,neobviřujeČechov z velikišstva,ale kritizuje skÓr vlastnych Slovákov z maLostia pasivity..
,,Nemajmeto zaz|é t1/mto[Čechom,P. K'], ba radšejd,akujmeim za upozornebo|o, Že Sme my Slováci ninie nás na našepovinnosti,bo to uŽ naozaj špatné
čohonemali..(ibid': 3l8).
ĎalšouvyznamnouaktivitouJ. M. Hurbanabolo od roku l846 vydávanie
kultrirnehočasopisuSlovensképohťady(Slovenskjepohl)adi,d'alejSP). V otváracom texte s názvom Veda a Slovensképohl'adysa okrem inéhopíše,že |iteriírnačasťbude zameraná najmá na slovenskrjliterat ru a že:,,Slovanskáliteraíira inych kmeřov bude vyberaná s ohl'adomna to, čo sa dotlka širšíchslo.
vansklch záujmov. Na českriako najbližšrinám Slovákom, na Slovensku, ako
osudomrovníms námi spojenri,častejšie
sa obracaťbudeme..(Hurban l957:
l4). Treba povedať,Žetáto Íézasanapiřalalen čiastočne.
V časopisedominujri
texty' ktoré s zameranébuď užšieptoslovensky alebo šlršieproslovansky.
o českejliteratriresa zváčšapísalolen v krátkych informáciách a|ebo v ',publicisticko-polemickych..článkoch,
ktoréroz|ičnymspÓsobom,,obrařovalia legitimizovali..vytvorenie novej spisovnej slovenčiny.Najčastejším
,,objektom..
J. M. Hurbana bol K. H. Borovsky, ktorémumnohíSlováci len ťažkomohli odpustiť,že v ČeskejvčeLenazva|s|ovenčinua s.lovensk literat ru ',tatarskou..
a Slovensko,,prasid|om...
V práci S|ovenskoa jeho životliterárny,ktorá bo|a
na pokračovaniepublikovaná v SP, prirovnal Hurban Borovskéhok ,,nehanebnémuhubačovi' ktor1i v Prahe českéPražskénoviny spravuje, [.'.] a ktor1y
v šprihaninácha pod|ych,nečist1/ch
slintanináchpovykydával na s|ovensk
kmeř.. (Hurban 1973:50)'
oproti tomu, kladne sa vyjadrujeo časopiseKvěty,ktoré',ubíjajricK' H. Bo.
rovskéhozachránili českričesťpred Slovanstvom...Rovnako však dodáva, Že
ani Květy nepochopilipodstatua zmysel ',s|ovenskch snažení..
(Hurban 1957:
72.).

l s8).

od toho časumajri aktivity slovensk ch národovcov stupřujricu tendenciu.
Slovenskénárodnéhnutiekulminujev rokoch l843-l848 (kodifikáciaspisor'nej slovenčiny,
vznik spo|kuTatrín'vydávanienovína časopisovv novomjazyku, Žiadosti slovenského
nárocla...).
V tom istom časevšakkulrninu.je
aj čcsko-s|ovensk etnick1ikonflikt. Počiatočné
umiernenévzájomnéinvektívypilstupneprechádzajrido ostr ch slovnych polemíka konÍliktov'V mnohlch s|ovenskych textoch programovéhocharakteru sa objavujri pasáževysvetl'ujricc
príčinyjazvkového a literárneho v),členeniasa Slovdkov zjednotného českoslo.
venskéhokmeřa.
_ druhéhoročníkaaIZlom nastalpo vydaní',prvejknihy v novej s|ovenčine
manachuNlrra, tentokát už so ,,z(lŽenoudedikáciou..ako ,,dar drahímkra1a'
elity
nom slovenskímobetovaní...
Bol to,,obrat..časti
slovenskejinte|ektuálnej
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Hlaako aj Hurban vystlipili proti ,,česk./m
Ie všeobecneznáme,žetak Štrjr,
jednoty,
spisovpotŤebě
o známu brož ru Hlasovéo
^^.i".,"ii'rovenčine..(ide
a Slovcikl,.Praha l846. ktorej vznik iniciovaMoravan1,
Čech\',
Y),^.,",|,*ooro
Vo vzťahuk literatrirebo|i ich
Slováci J' Kollár a P. J' ŠaÍárik).
i|i*u|í.Ln,,Lkí
.'"l,iir"*..
že slovenskáliteratriranikdy
najmá na vysvet|enieÍ.aktu,
zamerané
celku, ale skÓr ak./msi ,,príves.
československého
...i"i" pi""azenou sričasťou
'*"il,i''"oším
a najkomplexnejbratom českejliteratriry.Najpregnantnejšie
opáť
J' M. Hurban v reakcii na,,hlas..P.J. Šafárika.
otázky
tieto
}nT"'."i;:"
,uu,gu'"ntu.ie,,asymetriou..:,'[...]tájednotabo|alenčiastočná[...]vcelom
pes'
ale vždybolo zretelnélen české
-,i,,,,i 'po.;"nineboloprimeranejkorelácie,
.J'iJ
záČechov'
o.,t,,enskd maloletost;[zv,!r,P. K.], znamenitosťa sláva
inej
V
l70).
nridzačakajricamilosťu S|ovákov ['.']..(Hurbanl973:
íi'i"'t
"
Hurban česklch spisovatelbv,že ignorujri slovenskéiniciatívy:
kritizuje
časti
ale ani na n1ak
na trjtonašuslovenčinu,
.I'.'] uni sa ien nechctiobzrieťnie|en
,,[..,lčeskíredaktori'celeb.
,iou"nst.iknihu ['..]..aironicky poznamenáva,že:
besied a bálov, ba aj koryfeji českejliteratrirysa nemohli poriti spoločensk]/ch
patria
vzniásťnad česko-literátskyentuziazmus...Nezabudne dodať'že k nim
Žurnalistov..
protis|ovenskch
,,['..]rudia od Havlíčkaaž po najslávnejších
(Hurban 1973: 14641)Hurban i Štrirs p|nou intenzitou vypovedajr1o tom, čo eštepred pár rokmi
možnoani netušili'obaja vpadli do prridu hnutíMladej EurÓpy. obaja patri|i
k čeln;impredstavite|bmmladjch Slovákov, ktorí kreovali podobu modernej
Slovensk etnicitu'
a postupneinštitucionalizova|i
novodobej,,slovenskosti..
viacerych
,,rovinách...
Tieto nové štrukt ry sa vytvárali kornplikovane a vo
V popredívždy stál aj permanentn!slovensko-českya česko-slovensk!dialÓg.
V!.
ourai, t<tor.y
tákto vznikal, sa častoobojstranneskreslbva|a zjednodušoval.
Skutočnaznačiť.
sledkom boli aj tendencie a efekty, ktorésme Sa tu pokrisili
a zložitejšia.
nosťvšakbola omnohopestrejšia
V druhej polovici l9. storočianastávad'alší,,obrat..s|ovenskfchintelektuá]nych elít.Ěu.uun i Štrirako by prestáva|iveriťsami sebe a krokom, ktorévy.
konali' Radikalizmus a entuziazmus strieda stagnácia a skepsa. Aj sloven.
sko-české
vzťahypostupnenaberajťlnovékont r.ya dimenzie'

V sr1vislostis tzv. pozitívnymprrJatímMáchu na Slovensku sa ako argunre11
častouvádzaaj Hurbanovjubilejn]/článokk l0' v;Íročiu
smrtičeského
básnika.
Bol by to všakzjednodušenpohl'ad,keby sme za ,,poctouMáchovi..nevicleli
aj širšies vislosti'Článokvznikol v časevrcholiacehonapátiav česko-sloven.
sk ch vzťahoch,
čov podtextea,,medzi riadkami..je jasne čitatelhé.
Cez ,,vcl'kého..MáchuukazujeHurbans|ovenskymčitatelbm
česk ,,malosť..:
Česisi neváŽi|i svojho básnika ani počasjeho Života, a|e nevážiasi ho ani po sÍnrtl:
je to naozaj,Ženárod si svojhogénianevieani po smrti uctiť[..']chy.
,,Smutné
tá nás Žial',keď si pomyslíme,žetaktobez uznaniaa oceneniahnijri kosti Pcvca Má1a,..píšeHurban, komentujricčesk;íčlánoko ,,nedÓstojnompomníku..
nad hrobom K. H. Máchu. Ďalej pokračuje:
',Protitomutom|adémubásnikovi
sa prehrešili neboh Chme|ensky,proti ktorémuho náš Kuzmány bránil, To.
míček,
ktor vo Včelenevkusnrjkritiku napísal,[...]ale najviacMáchovi uzblíŽt|Ty|,,(ibid.:74-75).Nezabudnedodaťani to, Že ešteako študentisa vel'nri
hnevalia ',pripravovalisa..na Tomíčka,
no kvÓli in;inr povinnostiam,,neprišlo
ku skutku.. a čitatelbvubezpečuje,Že my ,,ešteprehovorímeo Máchovi..' Je
pravda,že po roku 1846 rastie popularitaMáchu na Slovensku,ale na strane
druhej hurbanovsko-štrirovská
koncepcia sIovansko-slovanského
umenia žiadala nie ''máchovskéindividua|ity..'
a|e básnikovoddan ch slovanskejidey.Jc to
paradox,no nie jedin1iv slovenskomnárodnomhnutí,Zdása, Že v tomto Hurbanovom článku treba hlhdaťaj korene ntytuo slovenskompochopenícl prija,tí
diela K. H' Máchu (k tomu pozri otruba |967: 142_56).
Vo všeobecnostimožnopovedať,Že názory a ÍbrmulácieL. Št ra boli ornno.
ho umiernenejšie
ako J. M. Hurbana.T to tendenciuvšak nar šajeden Íiag.
ment z jazykovednej práce Ncirečjaslovenskuoa potrebtlpisařja v tomto n re.
je najostrejším
čí,ktor,!
a najradikálnejším
vystupomproti niektor m tendcnci.
ám v českej,,romantickej..literat re. Na začiatkuÍbrmulujeŠtrirdve tézy_ šir.
šiu: ,,Život nášje odchodn1/od českého,
odchodny tak, ako nárečieich od slovenského..a užšiu..
poézii
českej
máločoje podarenéhoa čo sa hlavne
ešte
,'V
poclari|o'cudzímduchom páchne ['..]..(Štrirl957: 98). Dalej nasleduje',laví.
na..pejoratívnchprívlastkova charakteristík:,,Dajtenám pokoj s t}'mi mátohami cudzími,s tymi šial'amiz fanliv;/mi[...]nevoďtedo nášhosvetaz f.an|ivych
kadejakych vycivencov, zvodcov, to s pre nás potvory, ktor1ichsme my u n.ls
nevída|ia nevidíme,nekaztenášpokoj [.'.]hnusnymicudzíchsvetov vyvrhli.
nami, ktorénáščerstvyŽivot kántria [''.] my tej chovy nepotrebujemea srdeČ.
ne |'utujeme'
žedo životabratovnašichČechovsa tieto vyvrhliny vpíjajri[...]..
(Štrirl957: 98-99). Aj touto,aŽ,'démonizovanou..negatívnou
argumentáciou,
života.
vysvetliť
zavedenia
domácej
slovenčiny
do
chcel Štrir
,,nutnosť.,

L i t e r a t ur a
ČEplN,ostar

č' 1, str.6G-80
pohťadv,
l993 .'Rázdeliaromantizmu.,,
Slovenské
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V srivislosti s tzv. pozitívnymprijatímMáchu na Slovensku
sa ako argumep1
častouvádza aj Hurbanovjubilejn;/článokk 10. v ročiusmrti
českého
basnika.
Bol by to však zjednodušenypohlhd, keby sme Za
''poctou Máchovi.. nevideli
a| širšiesrivislosti' Článok vznikol v časevrcholiacehonapátia
v česko.sloven.
sk;Íchvzťahoch,čo v podtextea ,,medzi riadkami..je jasne čitate|hé.
Cez ,'vel,.
kého..Máchuukazuje Hurban slovenskymčitatelbmčesk
Česisi ne,,malosé..:
váŽili svojho básnika ani počasjeho života,a|e nevážíasi
ho ani po smrtl:
je to naozaj,že národsi svojho génianevie ani po
,,Smutné
smrti uctiť[.'.]crry.
tá nás žial, keď si pomys|ime,Že takto bez uznania a ocenenia hnrjri
kosti Pev.
ca Mája,,, píšeHurban, komentujricčesk;íčlánok o
,,nedÓstojnompomníku..
nad hrobom K. H. Máchu. Ďalej pokračuje:,,Proti tomuto mtaiému
tasnikovi
sa prehreši|i nebohy Chme|ensky'proti ktorémuho náš Kuzmány
bránil, Tomíček,ktor! vo Včele nevkusnrikritiku napísa|, ale najviac Máchovi
[..']
uzb|íž1|Ty|,.(ibid.:74_75). Nezabudne dodaťani to, Že ešteako študenti
sa ve|,mi
hnevali a ,,pripravovalisa.. na Tomíčka,no kv6|i inym povinnostiam
,,neprišlo
ku skutku.. a čitatelbvubezpečuje,že my ,,ešteprehovorímeo Máchovt...
Je
pravda, Že po roku l846 rastie popularita Máchu na Slovensku,
ale na strane
druhej hurbanovsko-štrovská koncepcia slovansko-slovanského
umenraŽiadala nie ',máchovskéindividua|ity..,ale básnikov oddanych slovanskejidey. Je to
paradox,no nie jedin! v slovenskom národnom hnutí.Zdá sa, že v tomto Hurbanovom článku treba hlhdaéaj korene mytu o slovenskom pochopení ctprijatí
diela K. H. Máchu (k tomu pozri otruba 1967: |42_56)'
Vo všeobecnostimožnopovedať,Že názory a ÍbrmulácieL' Štrirabolr omnoho umiernenejšieako J. M. Hurbana. Trito tendenciu však narrjša
ieden fragment zjazykovednej práce Ntirečjaslovenskuo a potreba pisařja , ío-to ,ai,je najostrejším
čí,kÍorj,
a najradiká|nejším
v;istupomproti niektoriim tendenciám v českej,,romantickej..literat re. Na začiatkuformuluje Štrirdve tézy- šir.
šiu:,,ŽivoÍnášje odchodn]liod českého,
odchodn],itak, ako nárečieich od s|ovenského..a užšiu..,,Vpoéziičeskeještemá|očoje podarenéhoa čo sa hlavne
podarilo,cudzímduchom páchne t...],.(Štrir
l957: 98). Ďalej nasleduje,,laví.
na..pejoratívnchprívlastkova charakteristík:,,Dajtenám pokoj s t mi mátohami cudzími,s tlmi šial'amiz fanlivlmi [...]nevodtedo nášhosvetazriÍ.anlivfch
kadejakych vycivencov, zvodcov, to s pre nás potvory, ktor1ichsme my u nás
nevída|ia nevidíme,nekazte náš pokoj [...]hnusnymi cudzích svetov vyvrhli.
nami, ktorénáščerstv;iživotkántria t'.'] my tej chovy nepotrebujemea srdeč.
ne |'utujeme'že do Životabratov našichČechovsa tieto vyvrhliny vpíjaj t. ]..
(Štrirl957: 98_99).Aj touto, až ,,démonizovanou..negatívnou
argumlntáciou,
chce| Štrirvysvetliť,'nutnosť..
zavedeniadomácej s|ovenčinydo života.

HlaJe všeobecneznáme,Že tak Štrlr,ako aj Hurban vystripi|iproti ,,česk;im
jednoty
(ide
o
známu
broŽriru
Hlasové
potŤebě
spisovo
som proti slovenčine..
Moravany a SloucÍky'
Praha l846' ktorej vznik iniciovanéhojazyka pro Cechy,
Ko|lár
P.
Vo vzéahuk literatrireboli ich
J.
a
J.
Safárik)'
Slováci
'práve etnickí
najmá
na
vysvetlenie
Í.aktu,
žeslovenská literatriranikdy
.."ntit'lu'y..zamerané
československého
celku,
ale sk6r akymsi ,,prívessričasťou
íebolaprirodzenou
českej
literatriry.
Najpregnantnejšie
a najkomplexnejbratom
kom..čim|adším
J.
M.
Hurban
v
reakcii
na
P.
otázky
,,hlas.. J. Šafárika.opáť
šieformuluje tieto
jednota
tá
bola
len
čiastočná['..] v celom
sa argumentuje,,asymetriou..:''[...]
pesprimeranej
koreláoie,
a|e
vŽdy
zretelhé|enčeské
bolo
nebolo
tomtospojení
Čechov,
zámrtloletosť
P,
K.],
znamenitosť
a
sláva
|zvjr.
t nstvo a slovenskrj
V
inej
l973:
l70).
čakajrica
milosť
u
Slovákov
nridza
[...]..(Hurban
visloséa
častikritizuje Hurban česklch spisovate|bv,že ignorujri slovenskéiniciatívy:
,,[...]ani sa len nechcriobzrieťnielen na trito našuslovenčinu,ale ani na nijakri
s|ovensk knihu [...]..aironicky poznamenáva'Že:,,[,.'lčeskíredaktori,ce|ebbesied a bálov, ba aj koryfeji českejliteratr1rysa nemohli poriti spoločensk;Ých
entuziazmus...Nezabudne dodať'že k nim patria
nad
česko-literátsky
vzniesť
po najslávnejšíchprotislovensk1/chžurnalistov..
Iudia
od
Havlíčka
až
,,[.'.]
(Hurban 1913 14647).
Hurban i Št r s plnou intenzitou vypovedajrio tom, čo eštepred pár rokmi
možnoani netušili.obaja vpadli do pr du hnutíMladej EurÓpy. obaja patrili
k čelnjm predstavitelbmmlad ch Slovákov, ktorí kreova|i podobu modernej
novodobej,,slovenskosti..apostupneinštitucionalizovali
slovenskrietnicitu.
Tieto nové štruktrirysa vytvára|i komplikovane a vo viacer ch ,,rovinách...
V popredívždy stál aj permanentn!slovensko-česk1/
a česko-slovensk!dia|Óg.
obraz, ktor1itakto vznikal, sa častoobojstranneskreslbvala zjednodušoval.
Vys|edkomboli aj tendenciea efekty, ktorésme sa tu pokrisi|i naznačiť.
Skutočnosťvšakbola omnoho pestrejšiaa zložitejšia'
V druhej polovici l9. storočianastávad'alší,,obrat..slovensk1/chintelektuálnych elít.Hurban i Štrirako by prestávaliveriťsami sebe a krokom, ktorévykonali' Radikalizmus a entuziazmus strieda stagnácia a skepsa. Aj sloven.
sko-české
vzéahypostupnenaberajrinovékontrirya dimenzie.
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Ahasverskfmftusv básni

V. B. NebeskéhoProtichtidci
jako transformaceiednoty
Života- smrti - nesmrtelnosti
NADJA POLISCUKOVA

Romantismus'podobně jako později modernismusa postmodernismus,nalezl
pronikavě osobitévyjádŤenízákladníchproměn uměleckéhosvětonázoru,prov souvislosti s civilizačnímprocesem.Soudobf svět,pln;i politick ch
bíhajících
pÍevrat a zmén ve zpťrsobuŽivota, se romantikrim jevil jako cosi rozbitého
se novéhouspoÍádání(Janáčková1998:206),
a chaotického,dožadujícího
VnitŤnípodlomenostosobnosti,volnéve svéindividualitě,krajnípomíjivost
jejíhostavu s charakteristick1/m
sklonem ke sféŤeiracionálního,pŤedvídaného'
postav evroptajemnéhov rámci romantickéestetiky zrodily jednu z klíčov1/ch
skéromantické|iteratury_ Ahasvera.V kontextuahasverskéhom!tu, vytvoŤenéhoromanticklm kánonemkonce 18. a prvnípoloviny l9' století'vyniká lyrickoepická báseř V. B. NebeskéhoProtichúdci.Poetick1/komplex věčnéhožida' proměřujícíse ve filozoficko-symbolickérovině básně, tvoŤíatmosférunepomíjejícíotázky životaa smrti, okamžikua trvání,odhaluje ambivalenci univerzálníchkategoriíbytí: |ásky a boje, dobra a zla' svět|a a tmy, intuitivního
a racionálního.
Dějov! motiv spojen s Ahasverem se realizuje v jeho hledánísmrti na pozadípŤíhoddvou cestujících
jezdcri.
BáseĎ tvoÍí v souvislosti s romantickou tradicí- časoprostortajemství:
očekáváníudálosti probíhá v nočnímlese; tento časoprostorse drobí; noc Se
japrohlubujeriplnym ponoÍenímdo snovéhostavu, do ticha, v nepŤítomnosti
klchkoli zvuk a pohyb ; nebe a země pŤekonávají
vertikálnímeze, spl1/vajíce
v jedin! celek.
Symbol zavĚen ch očí:měsíc ukryty za černlm obloukem se odchyluje od
svétradičnírílohyněmého,a pŤeceživéhosvědka zločinnosti;hvězda - nebeskéoko padá do|ri _ vzdává se poh|edu na cosi riŽasnéa natolik nebezpečné,
Že
dívatse je strašné.
poh|edu
za
otevŤenéoko se zbavuje strachu,avšakzáměna
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Ahasverskfmftusv básni

V. B. Nebeského Protichťldci

jako transformacejednoty

života- smrti- nesmrtelnosti
N A D J Ap o t - t Š Č u x o v Á

Romantismus' podobně jako později modernismusa postmodernismus,nalezl
pronikavě osobitévyjádŤenízák|adníchproměn uměleckéhosvětonázoru,prov souvislosti s civilizačnímprocesem.Soudob;/svět,pln! politick1/ch
bíhajících
pŤevratria změn ve zpťrsobuživota,se romantikrjmjevil jako cosi rozbitého
a chaotického,dožadujícího
se novéhouspoňádání(Janáčková1998:206).
VnitŤnípodlomenostosobnosti,volnéve svéindividualitě' krajnípomíjivost
jejíhostavu s charakteristickymsklonem ke sféňeiracionálního,piedvídaného,
tajemnéhov rámci romantickéestetikyzrodily jednu z klíčovychpostav evropskéromantickéliteratury- Ahasvera.V kontextu ahasverského
m tu, vytvoŤenéhoromantick m kánonem konce l8. a první poloviny 19' století,vyniká lyrickoepická báseř V. B. NebeskéhoProtichúdci.Poeticky komplex věčnéhožida' proměřujícíse ve filozoficko-symbolickérovině básně, tvoŤíatmosférunepomíjejícíotázky živoÍaa smrti, okamžikua trvání,odhaluje ambivalenci univerzálníchkategoriíbytí: lásky a boje, dobra a zla, světla a tmy, intuitivního
a racionálního.
Dějov;Ýmotiv spojeny s Ahasverem se realizuje v jeho hledánísmrti na pozadípŤíhoddvou cestujícíchjezdcri.
BáseĚ tvoŤí- v souvislosti s romantickou tradicí- časoprostortajemství:
očekáváníudálosti probíhá v nočním|ese;tento časoprostorse drobí: noc se
prohlubujeripln;ÍmponoŤenímdo snovéhostavu, do ticha, v nepŤítomnosti
jak1Íchkolizvukrj a pohybri;nebe a země pÍekonávajívertikálni meze,spl;/vajíce
v jedinl/ celek.
Symbol zavÍen,lchočí:měsíc ukryt! za černlm obloukem se odchyluje od
svétradičnírilohy němého,a pÍeceživéhosvědka z|očinnosti;hvézda- nebeskéoko padá do|ri_ vzdává se pohledu na cosi rižasné
že
a nato|ik nebezpečné,
dívatse je strašné.
otevŤenéoko se zbavuje strachu,avšakzáměna pohledu za
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sluchovévnímánízesiluje záhadnépňedtuchy:ne dfchání, a|e vzdech strom
,
tlumenéšploucháníjezerníchvod, mlčeníznásobujípocit napětípŤi každém
sotva viditelnémšustotu'Zvěstovatelembídyje kÍížna rozcestí,m stek mezi
minul;im, pŤítomn]i
jako znamenína paměťkrvavéhoneštěstí,
m - kŤíž
o němž
sice nenínic známo, avšakstalo se a stalo se na tomto místě- a budoucím:kňíŽ
jako ochránce pÍedzlověstnouudálostív lese' tragédií,
jeŽ se zjevuje se smeč.
kou hladov ch vlk napadajících
bezrnocnéhojezdce.
Tajemstvínočníhoz|očinuz stanenepatrnlm pozristatkemjediné
noci' s pŤíchodem rána stopy tragédiemizí, rozpouštějíse v dennímsvětle, zristávajíjen
v pŤírodním
světě,v |idskémvšaknikoli.
obraz šarvátkys vlky má určitérysy boje s reáln m soupeÍem,kterése vynoŤujív asociaci s |íčením
pocitri jezdcova koně: ve|ikosti statečného
odporu
nepŤíteli,
šílenstvíboje, simultánníhorytmickéhotlukotu srdce, splynutía riplnéhopodvolenívojenskéhudbě,kontrastuvysněnéhrdinnésmrti v boji za idcu
s nerytíŤskou
potupnou záhubou či se zmarněn m hrdinstvíma nadarmo utra.
cenoujinošskouvášnivostív nesmyslnémsouboji s vlkem'
V pÍedtuše
nebezpečí
pro životčlověka,pňitahovaného
pachem možnésmrti, vstupujedo boje mezi člověkema pňírodouAhasver, nadpŤírodní
a nadlidská
bytost'jeŽ beznadějnědoufá, Že bude zbavenasvéhověčnéhomučivéhoutrpení neustá|ého
putovánípo celémsvětě.
Zásah do smrtelnéhoboje se stává dalšímz ŤadypokusŮ skoncovatse životem' V básni se opakuje námět hledání vlastní smrti, kter do poezie uvedl
Schubart:'požár leruzalémahňíšníka
nespálil, zÍíceniny\ččnéhoměsta Říma
židapod svymi troskami nepochovaly,v krutébitvě se mu Smrt vyh1/bá,divoká
zvěÍlituje odpadlíkaod Boha; les objaty plamenn1imŽivlem, vulkán, a]eanl novéprvky _ Niagarsky vodopád,poušť,
severnípÓl - nemohou nic změnit v osu.
du' jenž mu byl Andělem zvěstovánjako trest za zneuctěniKrista, vykupitele
lidskych hÍích ' Ahasverovo prokletí,neklid, kter;/nosív prsou, nemožnostod.
dechu ani dočasného
ve spánku, ani věčnéhov hrobě, ho odsuzujejako ,,PoutnÍka,Žíznicihopo umírání,Lovce, Ženoucíhose v divémběhu za smrtí[. ' 'lBez
oddechu,bez tichéhospaní(Nebesk! 1844: ||2; dále cit. jen číslemstrany).
I

konce všehoživéZoufalostjeho osudu Se Zesiluje smyslov}'mpŤetváŤením
ho a neŽivéhov symbolic(/ obraz světovéhohrobu'jehoŽjedin1fma posledním
svědkem a hlídačemzŮsÍávávěčn;ižid:
Až vše zbyne - hrob na hrobě všudeNa hŤbitověsvěta velkémbude
Bloudit zoufa|eod polu k pÓ|u,
V řadrách nesa Žhavéuhlí bo|u
Smutnouzemě hlídatkostnici.

( r1 1 )

mjckénluměiítku tragédieIidstva,jeiížsmysl tkví v nemožnostipŤeh|édnout
vesmírnÝpÍostor,v nepostihnutelnosti hlubinn;fchpocit jak člověkasamého,tak i celéhosvěta _ v nemožnostipoznat a pochopit Záhady

starce Žalobně
Když nesvede zemtíÍv bitvě s vlky, kteií pňi zjeveni strašného
zapláčou a utečou, chytá se pŤíleŽitostizemíit zbraní zachránénéhojezdce.'
avšakprokletínebes nemrjžepŤekonat.Podle méhomíněníje zde namístězmíznamenívypálenéBohem na če|eprvovraha
nit ambivalenci,,Kainovypečeti..:
pŤedSmrtí,nedovoluje mu ukončit nesnesitelnétrápeníjeho
chrání hŤíšníka
bloudění;pokus pŤipravitKaina o Životse obracípro ,,ochránce..vtrest;ohnizajetí
vj kŤižna Ahasverov ch prsou nejenŽenenapomáháuniknout z véčného
_
jezdce
otisna bohozrádce.nlbrž trestá
do smrti drtí ostŤíkopí namíŤeného
kem rány v něm samém,ponechávajeAhasvera,aby dále vykupoval svá provinění.
Zachránényjezdec je ztělesněnírnideje obyčejnéhopozemskéhousedlého
života:je věrn Bohu a vlasti' za kterouje pŤipravendristojněa čestněodevzdat
svújživotv boji s nepňítelem'
člověk,jenžpospícháke svéŽeně a rodině.
PŤíchoddruhého1ezdceztělesřuje protikladnoumyšlenku,která se ohlašuje
píestožese všeděve všem:nedoprovázího zlověstnéproroctvíokolnípŤírody:
je ve stejnémhustémzáhadném|ese'kde vládne ticho čijen vzdech boru a šustot pták , rozdílje citeln1i:jestliže|es v pŤípadě
prvníhojezdce zmlkl v piedtupohroužen
šečehosipŤíšerného,
les pŤipŤíchodudruhéhojezdcejeŽivy,tÍebaŽe
tido spánku. lezdec sám Se dává do Íečis pŤírodou,
životem:
svlm
naplřujeji
šerozmlouvá s hvězdami, zpivá, vzpomínána milovanéděvče;takéles se otevírájezdci; duby ,,serozklenou..,měsíc',větvemisvéstŤíbro
pláče...
Podobnějako oba lesy,jimiž hrdinovéprojíŽdějí,
i oba m|ádencistojík sobě
navzájemv protikladu;každ;/jezobrazenjinymZp sobem:prvníjezdecjeoddán

jsoucna' Nebesk)ítedy nepÍerušuje
tradici romanticképostavyAhasvera _ trpitele(Schubart'Brentano,Arnim,
Lenau, Harnerling,Žukovskij atd') - ve svémpokusu o fi|ozofick vfklad problémunesmrtelnosti(k Nebes.

1

Zv|áštnostídíla V B. Nebeskéhoje básníkrivpÍechodod osobníhozoufalstvíosamocenéhopoutníkake kos.

kéhoperspektivnízkratce ahasverskéhom1/tuzčejměpŤispělyjehomimoIiterárnízkušenosti,zv|áštějehouniverzitllístudia filozofie _ srov. S|ovník l964: 33.5,Macura l983: l85) zaujímá práven místoved|e vynikajících zjevŮ západoevropského,
a zejménaanglickéhoromantismu(Coleridge, Byron. Shelley)'

mluvit o pfuvzetímoBereme-li v rivalruNebeskébozálibu v tvorbě N' Lenaua (S|ovníkl964: 335). mťrŽeme
tivu Ahasverova sebevražednéhopokusu prostŤednictvín onoho zb|oudilého.iezdce od tohoto rakouského romantika.V Baladě N. Lenaua Věčn ži<l( l 839) vystupujetakémyslivec,jehožstie|ase rovněŽodrazíod Ahas.
verov5ichprsou. označen1ich
znanlením'
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sluchovévnímánízesiluje záhadnépňedtuchy:ne d chání, a|e vzdech strom
'
tlumenéšploucháníjezerních vod, m|čeníznásobujípocit napětípŤi každérn
sotva viditelnémšustotu,Zvěstovatelembídyje kÍížna rozcestí,m stek mezi
minul;im, pÍítomnlm- kŤíŽjako znamenína paměťkrvavéhoneštěstí,
o němž
sice nenínic známo, avšakstalo se a stalo Se na tomto místě- a budoucím:kŤíŽ
jako ochránce pŤedzlověstnouudálostív lese, tragédií,
jeŽ se zjevuje se smeč.
kou hladov ch vlk napadajících
bezrnocnéhojezdce.
Tajemstvínočníhoz|očinuz stanenepatrn]i
m pozristatkemjedinénoci' s pňí.
chodem rána stopy tragédiemizí, rozpouštějíse v dennímsvětle, zristávajíjen
v pňírodním
světě' v lidskémvšakniko|i'
obraz šarvátkys v|ky má určitérysy boje s reáln m soupeŤem'kterése vynoŤujív asociaci s líčenímpocitri jezdcova koně: velikosti statečného
odporu
nepŤíteli,
šílenství
boje, simultánníhorytmickéhotlukotu srdce, splynutía plnéhopodvo|enívojenskéhudbě, kontrastuvysněnéhrdinnésmrti v boji za ideu
s nerytíŤskou
potupnou záhubou či se zmarněn m hrdinstvíma nadarmo utra.
cenoujinošskou vášnivostív nesmyslnémsouboji s vlkem.
V pÍedtušenebezpečí
pro životčlověka,pŤitahovaného
pachem moŽnésmrti, vstupujedo boje mezi člověkema pňírodouAhasver, nadpiírodnía nadlidská
bytost, ježbeznadéjnědoufá' Že bude zbavenasvéhověčnéhomučivéhoutrpení neustáléhoputovánípo celémsvětě.
Zásah do smrtelnéhoboje se stává dalšímz Ťadypokus skoncovatse životem. V básni se opakuje námět hledání vlastní smrti, ktery do poezie uvecll
Schubart:IpoŽár Jeruzalémahiíšníkanespálil, zÍíceniny\ččnéhoměsta Řírna
Žida pod sv mi troskami nepochovaly,v krutébitvě se mu Smrt vyh,!bá,divoká
zvěňlituje odpadlíkaod Boha; les objat1/p|amennymživlern,vulkán, ale ani no.
véprvky - Niagarsk1ivodopád' poušť,severnípÓl - nemohounic změnit v osudu' jenž mu byl Andělem zvěstovánjako trest za zneucÍéní
Krista, vykupite|e
lidsk1/chhŤíchrl.
Ahasverovo prokletí,neklid, kter nosív prsou,nemožnostod.
dechu ani dočasného
ve spánku, ani věčnéhov hrobě. ho odsuzujejako ,,Pour
nika, Žizniciho po umírání,Lovce, Ženoucíhose v divémběhu za Smrtí[...] BeZ
oddechu,bez tichéhospaní(Nebesk! 1844:||2; dá|ecit.jen číslemstrany).

konce všehoživéZoufalostjeho osudu Se Zesiluje smyslovym pŤetváŤením
ho a neživéhov Symbolick]/obraz světovéhohrobu,jehoŽjedin1Íma pos|edním
žid:
svědkema hlídačemzŮstává věčn;1i
Až vše zhyne - hrob na hrobě všudeNa hŤbitověsvěta velkémbude
B]oudit zoufa|eod polu k pÓ|u,
V Ďadráchnesa žhavéuhlí bolu
Smutnouzemě hlídatkostnici.

(ll1)

mickéntuměŤítkutragédielidstva,jejížsmysl tkví v nemožnostipiehlédnoutvesmírn;/prostor,v nepostihnutelnosti hlubinn;/chpocitrijak č|ověkasamého,tak i celéhosvěta _ v nemožnostipoznat a pochopit záhady

starce Žalobně
Když nesvede zemlít v bitvě s vlky, kteií pňi z1evenistrašného
jezdce,'
zap|áčoua utečou,chytá se pÍíleŽitostizemŤítzbraní zachránéného
je
avšakprokletínebes nemriŽepŤekonat'Podle méhomínění zde nanrístězmínit ambivalenci ,,Kainovy pečeti..:znamenívypá|enéBohem na čeleprvovraha
pŤedsmrtí' nedovoluje mu ukončit nesnesitelnétrápeníjeho
ohráníhŤíšníka
bloudění;pokus pŤipravitKaina o Život se obracípro ,,ochránce,,vtrest;ohnizajetí
vy kšižna Ahasverov ch prsou nejenŽenenapomáháuniknout z věčného
_
jezdce
otisna bohozrádce,n brŽ trestá
do smrti drtí ostŤíkopí namíŤeného
provikem rány v něm samém,ponechávajeAhasvera,aby dále vykupoval svá
nění.
Zachránén,!jezdec je ztělesněnímideje obyčejnéhopozemskéhousedlého
života:je věrn;íBohu a vlasti, za kterouje pŤipravendristojněa čestněodevzdat
svújživotv boji s nepíítelem,člověk,jenžpospícháke svéženěa rodině.
PŤíchoddruhéhojezdceztělesřuje protikladnoumyšlenku'která se ohlašuje
pŤestože
se všeděve všem:nedoprovázího z|ověstnéproroctvíokolní pŤírody:
je ve stejnémhustémzáhadnémlese, kde vládne ticho čijen vzdech boru a šustot ptákrl,rozdílje citeln : jestliže|es v pŤípadě
prvního jezdcezmlkl v pŤedtupohrouŽen
šečehosipÍíšerného,
les pŤipÍíchodudruhéhojezdcejeŽivy,tÍebaŽe
do spánku. Jezdecsám Se dává do Íečis pňírodou,nap|řujeji svlm životem:ti.
šerozmlouvá s hvězdami, zpivá, vzpomínána mi|ovanéděvče;takéles se otevírájezdci: duby ,,serozklenou..,měsíc,,větvemisvéstííbropláče...
i oba mládenci stojík sobě
Podobnějako oba lesy,jimiž hrdinovéprojíždějí,
navzájemv protikladu;kaŽdy jezobrazenjinym zp sobem:prvníjezdecjeoddán

jsoucna. Nebesk;/ tedy nepŤerušujetradici romantické postavy Ahasvera _ trpitele (Schubmt, Brentano, Arnin]'
Lenau, Hamerling, Žukovskij atd.) - ve svém pokusu o filozofick;/ vyklad problému nesmrtelnosti (k Nebes-

'

Zvláštnostídíla V B' Nebeskéhoje básníkťrv
pŤechodod osobníhozoufa|stvíosamocenéhopoutníkake kos-

kéhoperspektivIrí
zkratce ahasverskéhom;/tuzŤejrněpŤispělyjehomimoliterárnízkušenosti,zvláštějeho univerzintístudia filozofie _ srov' S|ovník | 964: 335' Macura | 983: | 85) Zaujímápráven) místovedle vynikají.
cích Zjev západoevropského,
a zejménaangIickéhoromantismu(Coleridge' Byron. She||ey)'

mluvit o pfuvzetímoBereme.li v r1valruNebeskéhozálibu v tvorbě N' Lenaua (S|ovníkl964: 335). mťržeme
tivu Ahasverova sebevraŽednéhopokusu prostňednictvín onoho zb|oudilého jezdce od tohoto rakouského romantika.V Baladě N ' Lenaua Věčn]í
Žid ( l 839) vystupujetakémyslivec,jehtlžstie|ase rovněŽodrazíod Ahasverov1ichprsou. označenychznatncním'
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rodině a vlastenecképovinnosti, druh! je pln! lásky k životuve všechprivabech,
kterépro mládence mrjžemít: v myšlenkách se nechává unášetmilostně-eroticklmi viděními lásky a hňíchu,která pŤitahujía bouŤíhorkou krev vášniv m živlem
-jednou ho pŤenášejí
do válečného
světa,kdejako bojovníkukážesvoujinošskou
moc, jednou do světaslávy a bohatstvísvětskéhoživota(l 15_1|7).
Epické zobrazeni těchto životníchrysri vytváňíprotagonistu milujícíhoživot,
jeho projevy v riplnosti,prožívajícího
prociťujícího
krásu životacel m srdcem;
a protojeho píírodníchápánísvěta nepojímámodlitbujako rezignaci a pokoŤení'jako znak umíránía negaci Životasamotného;
pÍirozenyje pak odpor k smrti a pomíjivosti,kteréodmítás pŤánímzvitézit,cestujelesem a hledá čaroděje
ovládajícíhočernoumagii, aby získa|nápoj nesmrtelnosti.
je symbolicky podáno ve v;/pravném
Putovánílidí' kteŤížíznípověčnosti,
obrazu lidskésmrti' I kdyžkonkrétní
poukaz na časov prriběhv básni není,pohyb
v časea probíhající
proměn prostorovychprv.
změny se ukazujíprostÍednictvím
krj: smrt, morní panna,již jezdec nevidí,ho doprovázína koni, rozsévákolem sebe pláč' sténánía kletbu umírajícíchobětíjejího osudovéhorukyvztaŽeni..
Kolikráte ona pokyne,
Tolik drah1/chžttízahyne,
Tolik dom v rumy smutnépadne,
Tolik vŤelychsrdcív jámy chladné'
Kudy kráčíkletbajejích stop Skryj se srdce pŤedhrrjzou těch slov Roste ze zeméza hrobem hrob

ve kterése
všaknemohla splnit svou rilohu a ochránit chlapce pŤedneštěstím,
proměnilo neuhasitelnépŤánílidstva získatvěčn;iživotještěběhem pobytu na
zem| jehožztělesněnímjsou nekonečnátrápenívěčnéhožida.
lezdec se však Zastavuje a činíto zptisobem, ktery je pro čtenáÍezáhadny
a pro romantickéhospisovatelecharakteristick!:jeho zastavenízprisobízásah
tajemnychnadpŤirozenychmocnostído osudu člověka.Jde o běžnj baladick
Žánr s námětem mrtvéhoženicha,kter1/je však v Nebeskéhobásni vyznamně
proměněn:namíStoobvykléhopáru, živéhoděvčetea mrtvéhoženicha,je zde
pár protikladny _ živ! mládenec a mrtvéděvče.Neslučitelnosttétotransformace S mládencovou touhou (mladíkchce zastavitsmrt, aby prodloužilvychutnávání životníplnosti, dívka je smrt _ protiklad všehoživého)se ještě zesiluje
jezdcoq/mi vzpomínkami na nedávnou náručmilovanéhoděvčete,jež se proměnila v objetínevěsty-smrtiv její děsivékráse:
\ěnec hoÍí,jasnéjiskry prší'
Z oka černorudykouÍsrší
TváŤje mramor, bíléroucho spl1/vá
Z osudrjmocn1ichtisíceréňase
V ruce krvav1i šatpozachvívá

(1.32\

světaneobvyklfm' pohádkovym zprisoSmrt vniká do chlapcovabezoblačného
bem: kouzelné azároveíl podivnéděcko nalezenéna rozcestíse vjezdcov ch
rukou proměřuje v bŤemenodábelskémoci' která se nevzdává svéoběti. PŤítomnostsmrti ve světě (i v pÍírodě-,,červav boru hlodat,stéblavadnout..)opět
pňivoláváAhasvera, kter! znovu utrpíporážkua zŮstanesám se svou neuhasitelnou žíznía trvajícímimuky.
Nepozorovatelná jezdkyně rozsévásvyma rukama smrt. Stvrzuje tím podŤízenost slabého,tlejícíhočasovéhoživota.Obraz hromadnésmrti celéhomnišského
iádu v symbolicképrilnočníhodině prisobístrašně.Proniknutíjezdkyně do Ťíše
kvetoucíhoživota,pĚekypujícího
prisobísilnfm dojmem,časjejíhopÍí.
štěstím,
choduje charakteristick1i:
svatebníčasnaplněn;iživotodárnm proudemradosti,
světla, lásky, ještě zesílen1/mrodícímse ránem v pŤírodnínádheŤe_ zárodkem
novéhodne a života,bohatéhov rozmanitostizrakov ch, sluchov ch, čichov1/ch
vjemria jejich odstínťr,
vnímánísvěta,
jež se slévajív jedin]/záchvévradostného
je
otevÍenosti
Smrt necitelnáv ničeníiluze plnéhopro.
pÍírodylidskémuštěstí.
žitku,vyjádŤenév žhav1ich,tĚpytivych azáÍivych barvách, ve vášnivych tÓnech
hudby a tance.Smrt pŤetváŤí
člověkav bezmocnoubytost v okamžikujeho nej-

0r8)

PonoŤen do veselych, záÍivlch myš|eneko životě,,žhoucím,
šťavnatém
aze|eném..,ve spěchu vlastnímsvětskéduši mládenec necítíblízkostsmrti. Th kráčí
vedle něj a zpomaluje svou ch zi, když ji chlapec chce spatŤitv jejím ničení
a rozvracení.Tehdy stanepŤemožena
bujnou květenouživota,vlastnoručnězničena:vytrácí se, odstupujeod chlapce, kter]/náhle pociťujesílu darovanounápojem nesmrtelnosti.
Pohání ho vroucí pňánízískatbezcenny poklad nesmrtelnosti,kter;/mu po.
skytne nezměrnou moc nad obyčejnlmi smrtelníky,povznese a proslavího jako vládce nad cel m světem.Je to však zároveťljehoslabost,vědomíživotního
konce, kteréz něj učinínevolníka, zatemni mu rozum a postrkuje ho k strašnému z|očinu,kterym ztrácíkouze|néhodárce: ,,Sámjsem pánem, sám chci všecko Žít1,,(|22). Krátké setkání s Ahasverem bylo pro mládence vystrahou, jež
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rodině a vlastenecképovinnosti,druh1/je pln! lásky k životuve všechpŮvabech,
kterépro mládence mrižemít: v myšlenkáchse nechává unášetmilostně-eroticklmi viděními lásky a hiíchu, která pŤitahujía bouŤíhorkou krev vášniv m živlem
-jednou ho pŤenášejí
do válečného
světa,kdejako bojovníkukážesvoujinošskou
moc, jednou do světa slávy a bohatstvísvětskéhoživota(l 15-1 17).
Epické zobrazenitěchto životníchrysri vytváríprotagonistumilujícíhoživot,
jeho projevy v riplnosti,prožívajícího
prociťujícího
krásu Životacel m srdcem;
a protojeho pÍírodníchápánísvěta nepojímámodlitbujako rezignaci a pokoŤe.
je pak odpor k smrní'jako znak umíránía negaci životasamotného;
pÍirozen1/
ti a pomíjivosti,kteréodmítá s pŤánímzvítézit,cestujelesem a hledá čaroděje
ovládajícíhočernoumagii, aby získal nápoj nesmrtelnosti.
je symbolicky podáno ve vypravnémobPutovánílidí' kteŤížiznípo věčnosti,
razu lidskésmrti' I kdyŽ konkrétnípoukaz na časovyprriběhv básni není,pohyb
v časea probíhající
proměn prostorov/chprvzměny se ukazujíprostŤednictvím
krj:snrrt'mornípanna,jiŽ jezdecnevidí,ho doprovázína koni, rozsévákolem se.
be pláč' sténánía kletbu umírajícíchobětíjejího osudovéhorukyvztaŽení..

ve kterése
všaknemohla splnit svou rilohu a ochránit chlapce pÍedneštěstím,
proměnilo neuhasitelnépfání ltdstva získatvěčn;/životještěběhem pobytu na
zemi' jehoŽztělesněnímjSou nekonečnátrápenivěčnéhoŽida.
Jezdec se však zastavuje a činíto zptisobem, kter1/je pro čtenáňezáhadny
a pro romantickéhospisovatelecharakteristick!:jeho zastavenízprisobízásah
mocnostído osudu člověka'Jde o běžn1/baladick1/
tajemnfch nadpŤirozen1/ch
žánrs námětem mrtvéhoženicha,ktery je však v Nebeskéhobásni vlznamně
proměněn: namísto obvyklého páru, Živéhoděvčetea mrtvého Ženicha,je zde
pár protikladny - živy mládenec a mrtvéděvče.Neslučitelnosttétotransformace S mládencovou touhou (mladíkchce zastavitsmrt, aby prodloužilvychutnáváni Životni plnosti, dívka je Smrt - protik|ad všeho živého)se ještě zesiluje
jezdcovj,mivzpomínkami na nedávnou náručmilovanéhoděvčete,jež se proměnila v objetínevěsty-smrtiv její děsivékráse:
\čnec hoŤí,jasnéjiskry prší,
kouŤsrší
Z oka černorud1i
TvaŤje mramor, bíléroucho splf vá
Z osudrimocnych tisíceréňase
V ruce krvav šatpozachvívá

Kolikráte ona pokyne,
Tolik drah]17ch
žiti zahyne,
Tolik dom v rumy smutnépadne'
Tolik vŤelychsrdcív jámy ch|adné'
Kudy kráčíkletbajejích stop -

(r32)

světa neobvyklym' pohádkovym zpriso.
Smrt vniká do chlapcova bezoblačného
bem: kouzelnéa zíroveťlpodivnéděcko nalezenéna rozcestíse v jezdcovych
rukou proměřuje v bÍemenodábelskémoci, která se nevzdává svéoběti. PÍi
_,'červav boru hlodat,stéblavadnout..)opět
tomnostsmrti ve světě (i v pŤírodě
píivoláváAhasvera, kter znovu utrpíporážkua z stane sám se svou neuhasitelnou žíznía trvajícímimuky'
Nepozorovatelná jezdkyně rozsévásv1imarukama Smrt.Stvrzuje tím podŤízenost slabého,tlejícíhočasovéhoŽivota. obraz hromadnésmrti celéhomnišského
iádu v symbolicképŮlnočníhodině prisobístrašně.Proniknutíjezdkyně do Ťíše
kvetoucíhoŽívota,pŤekypujícího
pŮsobísiln1imdojmem,časjejíhopŤíštěstím,
proudemradosti'
choduje charakteristicky:svatebníčasnaplněn životodárn;/m
- zárodkem
světla,lásky, ještězesílen1/m
pŤírodní
nádheŤe
v
rodícímse ránem
novéhodne a života,bohatéhov rozmanitostizrakovych,sluchovych,čichov1fch
vjemria jejich odstínri,
vnímánísvěta,
jeŽ se slévajív jediny záchvévradostného
otevŤenosti
je
pÍírodylidskémuštěstí.Smrt necite]náv ničeníiluze plnéhoprožitku,vyjádŤenév Žhav1ich,tÍpytiv1/chazáÍivych barvách, ve vášnivlch t nech
hudby a tance. Smrt pŤetváŤí
člověkav bezmocnoubytost v okamžikujeho nej-

Skryj se srdce pŤedhr zou těch slov Roste ze zeméza hrobem hrob
(118)

aze|e.
PonoÍen do veselych, záÍivlch myšleneko životě,,žhoucím,
šťavnatém
ném.,,ve spěchu vlastnímsvětskéduši mládenec necítíblízkostsmrti. Ta kráčí
vedle něj a zpomaluje svou chťrzi,když ji chlapec chce spatŤitv jejím ničení
bujnou květenouživota,vlastnoručněznia rozvracení.Tehdy stanepŤemožena
čena:vytrácí se, odstupujeod chlapce, kter;/náhle pociťujesílu darovanouná.
pojem nesmrtelnosti.
Pohání ho vroucí pŤánízískatbezcenn poklad nesmrtelnosti,kter1/mu po.
smrtelníky'povznese a proslavího jaskytne nezměrnou moc nad obyčejn1/mi
ko vládce nad celym světem.Je to však zároveťtjehoslabost,vědomíživotního
konce, kteréz něj učinínevolníka'zatemnímu rozum a postrkujeho k strašnému z|očinu,kter1imztrácíkouzelnéhodárce: ,,Sámjsem pánem, sám chci všecjeŽ
ko Žíti,,(122), Krátké setkánís Ahasverem bylo pro mládence v1/strahou,
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jehožpojem sám tak činínejist]/m,téměŤ
většíhoštěstí,
nepostiŽitelnm, a proto
nedosaŽitelnm. PňesahujíCmeze konkrétníholidského života,smrt se stává
vládcem světa,panujetakév pňíroděa určujezákony jejíhochodu a proměn.Metaforickou smrtí je podzim (129), podzim pŤinášívnímání Žtvota a smrti, pňemyšlenío smyslu obou pojmri,o minulosti a cyk|ickémnávratuvšehojsoucího.
Ahasver se zjevujejako symbol lidskézkušenosti,pied jeho očimase jedny pňe.
ludy mění v druhé'Jeho viděnírlpadkuŘímskéňíše,
jak Bohem,
vlády, tvoŤené
tak i člověkem,následujeviděnízrodu a formováníkŤesťanství,
i kdyŽ tajemství
proměnyodjednoho k druhémuz staneproAhasvera nevyzpytatelné,
protožeje
nepŤístupné
dušibez citu, kde ,,prodech ducha nemá v řadrech struny...
Chod časuse zvyrazťnjenejen v míjení_ redukovanémdo krátkéhookamžiku_ nezčís|nych
objektriv prostoru,kteréjezdecv náručísmrti pŤeskakuje.
Pocit časuuvádí taképozorovánívnějšíchproměnjezdce samého,kteréprovázeji jeho h|edáníodpovědi na otázku lidskéexistenceve světě.ZestárnoutpŤece mláclenecnemohl v jednom okamŽiku.
Vniknutí do tajnéhosvěta smrti, odhaleníŽivoÍaz hlediska jeho ohroŽení
a nakonec poznání smrtelnostivšehoŽivéhomládenci vtisklo pečetzávaŽného
poznáni. Neobvykle bohatá zkušenostho proměĚuje v mudrce, ktery poznal
svět a unavil se pod tíhousv ch znalostí'
Jak byla síla,bujnost,krása, květ
Je teď obraz smrti bídn:i,zmdleny:
TváŤezbledly, zesinavěl ret,
oči zhasly, zvadnul pruŽn! sval,
A to tělo věčnažitíchtivé
Bylo nyní umíráni Živé

(r32)

V silí pochopit záhadu bytí se opět scházejíoba h|edači,protikladnív za|oŽe.
ní svéhochápání světa i lidskéexistence:druh1/jezdec prahnoucípo pocitu plné rozmanitosti světa a Ahasver, unaven z marnéhoputovánítímto světem.
I pŤesodlišnosttouhy,která oba tuláky pohánínajejich cestě,pňesmládí a sta.
robu,radost a zármutek,pŤesnámahu zastavitči naopak najítsmrt, z perspektivy marnosti vešker ch sv;/chtužebjsou oba stejní.
Ti dva muži z mírustánk hnaní,
V kletbu bludri závrativ;Íchdaní,
Duše na protivách člověčenstva

r12

kráčející,
Ve tmách, v pustách věčn1Ích
jsou
vymknu|y
se
z
kolejí
Ani
NaznačenfchBohem veškerenstva:
Hrdě bloudíc na propastn ch drahách
klamn;Íchsnahách
odervanci v hŤíšnych
vracejí
teď
se
oba
PÍemoženi

(l33)

Nebeskéhobásně je tedy rovněž stejn1/:zbloudilí
Konec obou protagonistťr
unavenímarnostíuchopit nedosaŽitelné,
a tak, v píev hledánínedosaŽitelného,
proniknout Za stanovenou
a pÍístupného,
kočenípoznáni člověkupŤiděleného
mez' najdou boŽíodpuštěnív darovanésmrti.
jedno ze sporadickychpojítekrrizn1/'ch
definic roPojem opozice, kter;/tvoŤí
(Vašák
1993: 151)' Se stává píedpoklademmnoha rovřové struktury
mantismu
opozicv Nebeskéhobásni:
1) Protiklad ideje zvykovéhousedléhoživotaa v|astenectvíQlrvníjezdec ženatyčlověk,věrn! Bohu a Vlasti) a ideje vychutnáváníživotníplbohabojn1/
(hŤíšná
nosti
těcha v něze lásky, vojenskéhrdinstvíve světě mládeneck ch her
či ve světě bohatstvía slávy Světskéhoživotave viděni druhéhojezdce).
2) Ambivalence nesmrtelnosti,touhy po ní v risilí zastavit Smrt, v hledání
moci Života (druh|,jezdec) a ztělesněníjejí negativity pros ednictvím navy
z nesmrtelnéexistence,v pokusu o zrušeníŽivota a hledáníosvobodivésmrti
(Ahasver).
3) Transformacebaladickéhomotivu mrtvéhoženichaa milovanédívkyv obrácen pár mrtvénevěsty a živéhomilovanéhove fatálním objeti druhéhojezdce a smrti4) Rozvrstvenípňírody_ čtvrtépostavy v loze něméhosvědka:buď zvyšuje napětív pŤedzvěstineštěstí,
jako pŤedpovéď
aproŽívánísmrti, nebo vystupu_
je jako ochránce vitality v protikladu k okamžitésmrti.
Motivické konfrontacea paralelismusděje a postav v tématuzániku' reflektovanémv Ťaděr1stŤedních
symbolri (noc, vlci, mornípanna,podzim - Macura
|993: 42),jsou uchovány i v Ťadějin1/chobrazri, souvisejícíchs centrálnípostavou-Ahasverem: symbo| světovéhohrobu (konec všehoŽivéhoa neživého)
i ,,Kainova pečeť..
(ohniv]/kÍíŽna Ahasverov ch prsou, symbol v znamného
poznání- tíhy,symbo|poznánísmrtelnostivšehokolemjsoucího)organicky zapisu1iProtichúdcedo ]iterárnítradice mltu věčnéhožida.Lyrickoepická báseř
V. B. Nebeského,jež sv m uměleck]/mvyzněnímpŤesahuje
do světovéhokontexfu,stvrzuje svéráznosta originalitu českéliteratury.
I t5

jehožpojem sám tak činínejist;Ím,
většíhoštěstí'
téměŤ
nepostižitelnlm,a proto
nedosažitelnm. PŤesahujícmeze konkrétního]idskéhoŽivota, smrt se stává
vládcem světa,panujetakév pŤírodě
a určujezákony jejíhochodu a proměn.Metaforickou smrtíje podzim (|29), podzim pŤináší
vnímáníživotaa smrti' piem;/šlení
o smyslu obou pojmri,o minulosti a cyklickémnávratuvšehojsoucího.
Ahasver se zjevujejako symbol lidskézkušenosti,pŤedjehoočimasejedny pŤeludy mění v druhé.Jeho viděníripadku ŘímskéŤíše,
jak Bohem,
vlády, tvoňené
tak i člověkem,následujeviděnízrodu a formováníkŤesťanství,
i kdyŽ tajemství
proměnyodjednoho k druhémuz staneproAhasvera nevyzpytatelné,
protožeje
nepiístupné
dušibez citu, kde ,,prodech ducha nemá v řadrech Struny...
Chod časuse zvyrazřuje nejen v míjení- redukovanémdo krátkéhookamŽiku - nezčíslnlchobjektriv prostoru,kteréjezdec v niíručí
smrti pŤeskakuje.
Pocit časuuvádí taképozorovánívnějšíchproměn jezdcesamého,kteréprovázejí 1ehoh]edáníodpovědi na otázku lidskéexistenceve světě.Zestárnoutpňece mládenec nemohl v jednom okamŽiku.
Vniknutí do tajnéhosvěta smrti, odhaleníživotaz hlediska jeho ohrožení
a nakonec poznánísmrtelnostivšehoŽivéhom|ádenci vtisklo pečeť
závaŽného
poznání.Neobvykle bohatá zkušenostho proměřuje v mudrce, kterf poznal
svět a unavil se pod tíhousv ch znalostí.

kráčející,
Ve tnrách' v pustách věčn1/ch
jsou
se
z
kolejí
vymknu|y
Ani
NaznačenychBohem veškerenstva:
Hrdě bloudícna propastnlch drahách
klamn;íchsnahách
odervanci v hŤíšnych
vracejí
teď
se
oba
PŤemoženi

(l33)

Konec obou protagonisttiNebeskéhobásně je tedy rovněž stejn1/:zbloudilí
unavenímarnostíuchopit nedosažitelné,
a tak, v piev hledánínedosažitelného,
proniknout Za stanovenou
kočenípoznáni člověkupiidělenéhoa pÍístupného,
mez, najdou božíodpuštěnív darovanésmrti.
Pojem opozice, ktery tvoŤíjednoze sporadickychpojítekr znlch definic romantismu(Vašák 1993: 151)' se stává pÍedpoklademmnoha rovřové struktury
opozic v Nebeskéhobásnr:
l) Protiklad ideje zvykovéhoused|éhoživotaa vlastenectvíQlrvníjezdec bohabojnyŽenatyčlověk,věrn/ Bohu a Vlasti) a ideje vychutnáváníživotníplnosti (hŤíšnátěcha v něze lásky, vojenskéhrdinstvíve světě mládeneck ch her
čive světě bohatstvía s|ávy Světskéhoživotave viděni druhéhojezdce).
2) Ambivalence nesmrtelnosti,touhy po ní v silí zastavit smrt, v hledání
rinavy
moci života (druhj jezdec) a ztělesněníjejí negativity prostŤednictvím
z nesmrtelnéexistence' v pokusu o zrušenížiYotaa hledáníosvobodivésmrti
(Ahasver).
3) Transformace baladickéhomotivu mrtvéhoženichaa milovanédívky v obrácen1ypár mrtvénevěsty a živéhontilovanéhove fatálním ob1etidruhéhojezdce a smfti.
4) RozvrstvenípŤírody- čtvrtépostavy v loze něméhosvědka:buď zvyšuje napětív pŤedzvěstineštěstí,
jako pŤedpovéďaproživánísmrti, nebo vystupuje jako ochránce vitality v protikladu k okamžitésmrti.
Motivické konfrontacea para|elismusděje a postav v tématuzániku, reflektovanémv ŤaděristŤedních
symbolri (noc, vlci, mornípanna,podzim - Macura
|993: 42),jsou uchovány i v Ťadějin;/ch obraz , souvisejícíchs centrálnípostavou-Ahasverem: synrbol světovéhohrobu (konec všehoŽivéhoa neživého)
t ,,Kainova pečeť..
(ohniv]/kÍíŽna Ahasverov ch prsou, symbol v znamného
poznání_ tíhy'symbol poznánísmrtelnostivšehokolemjsoucího)organicky zaplsují Protich dce do literární tradice m;itu věčnéhožida. Lyrickoepická báseř
V' B. Nebeského,jeŽ svym uměleck]/mvyzněnímpÍesahujedo světovéhokontextu,Stvrzujesvéráznosta originalitu českéliteratury.

Jak byla síla,bujnost,krása' květ
Je teď obraz smrti bídn!,zmdlen :
TváŤezbledly, zesinavěl ret,
oči zhasly' zvadnul pružn1/
sval,
A to tělo věčnažitíchtivé
Bylo nyní umíráníŽivé
(132)
V silí pochopit záhadu bytí se opět scházejíoba hledači'protikladnív za|oŽení svéhochápáni světa i lidskéexistence:druhy jezdec prahnoucípo pocitu pl'
né rozmanitosti světa a Ahasver, unaven z marnéhoputovánítímto světem.
i pÍesodlišnosttouhy,která oba tuláky pohánínajejich cestě,pŤesmládí a sta.
robu, radost a zármutek,pÍesnámahu Zastavitči naopak najítsmrt, z perspekti'
vy marnosti veškerychsv1/chtužebjsou oba stejní.
Ti dva muŽi z míru stánk hnaní,
V kletbu bludrj závratiqlch daní,
Duše na protivách č|ověčenstva
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Karla Hav!íčka
Borovského
Obrazyz Rus(1843-1840)
- nečtené
stránkynárodníhoobrození
IRINAcERNoVA.BURGERoVÁ

obrazy z Rus (1843_l846) je souhrnn]inázev samostatn)'chčrt,kteréjako ceumě|ecko-publicistick]icyk|us.Jménoautorase zapsa|odo čes|ek pŤedstavují
ko-evropské historie a kultury. Karel Hav|íček (pseudonym Borovsky,
l82l-l856) by| v znamny česk! novináí spisovatel,básník,kter;ineníznám
jen sv)im dílem, ale v první Ťaděsvou spo|ečensko-politickou
činnostíV revolučnímroce 1848, kdy se proslaviljako hor|ivy zastáncepráv českéhonároda.
Historická recepceKarla Havlíčka,
jeho krátkého,tragickéhoŽivota'se měnila a dále se mění s každounovou generací.V druhépolovině 19. stoletíviděla
českáspolečnostv Karlu Hav|íčkovinárodníhohrdinu,umě|ciho zobrazova|ijako romanticky idea|izovanéhobojovníkaza svobodu českéhonároda. Tomáš
GarriqueMasaryk ve svémonografii o Hav|íčkovirozvinul zák|adniteze o poli.
tick1/cha niirodníchprincipech Života československého
státu (Masaryk l896).
V sedmdesát]ichletech 20' stoletísi aktivistépražského
jara, českoslovenští
intelektuálové'vyhrazovali právo na svéhoKarla Hav|íčkajako na disidenta'bo.;ovníkaproti zhrublé,neohebnéa nepohyblivéstátnímašineriia její ideologii
(Morava 1991).Zv|áštěHav|íčkov1/m
obraz m z Rus nepÍáloštěstí.Tragická
konstelacečesko-ruského
kulturníhodialogu nutila chápat dílo vflučně skrz
ideologickébr;f|e.V Rusku dí|oobrazy z Ras nikdy nevyšlo'coŽ je pÍiznačné.
Kare| Havlíčekby| v Rusku od ledna 1843do druhépo|ovinyčervencel844.
Do Moskvy pŤijel5. rinora l843 a opustilji 6' července1844.v Moskvě, a později v Praze, pracoval na črtách,kterétaképublikoval v pražsk;ích
časopisech
Květy, Česktivčela,ČasopisČeského
muzea.Cesta do Ruska umoŽnilaHavlíčkúvkontakt s česk;;imi,
rusklmi, polsk1/mia ukrajinsk1imikulturnímiosobnostmi. Během svéhoskoro tÍíměsíčního
pobytu ve Lvově se sb|íži|
s Karlem Vladi.
slavem Zapem. Právě v tétodobě vyda|Zap první dí| sborníkuZrcadlo životana
v chodníEvropě (Zap |843).Zapby| pŤívržencem
myšlenekJana Kollára o slovanskéliteriírnívzájemnosti. on sám zastáva| názor, že ke vzájemnémuobohacenírodnéhojazyka1e nutno pňekládatz jinych slovansk;ichjazyk .Zap pieklá-
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obrazy z Rus (|843_18a6) je souhrnn název samostatn]ichčrt,kteréjako ce.
umělecko-publicisticky cyklus. Jménoautorase zapsalo do česlek pŤedstavují
ko.evropské historie a kultury. Karel Havlíček (pseudonym Borovskf,
l821-l856) byl v;yznamnj česk! novináÍ,spisovatel,básník' kter! neníznám
činnostív revojen sv1imdílem, ale v první Ťaděsvou spo|ečensko-politickou
jako
horliv1/zastáncepráv českéhonároda.
lučnímroce 1848, kdy se proslavil
jeho
krátkého,tragickéhoŽivota,se měni.
Historická recepceKarla Havlíčka,
la a dále se mění s každounovou generací.V druhépo|ovině 19. sto|etívidě|a
českáspolečnostv Karlu Havlíčkovinárodníhohrdinu,umělci ho zobrazovalijako romanticky idealizovanéhobojovníka za svobodu českéhonároda. Tomáš
Garrique Masaryk ve svémonografii o Havlíčkovirozvinul základni teze o poli.
Státu(Masaryk 1896).
tick1/cha niírodníchprincipech životačeskoslovenského
jara,
in.
českoslovenští
V sedmdesát1/ch
|etech20. stoletísi aktivistépraŽského
jako
bona
disidenta,
telektuálové,vyhrazovali právo na svéhoKarla Hav|íčka
jovníka proti zhrublé,neohebnéa nepohyblivéstátnínrašineriia její ideologii
(Morava 199|). Zv1áštěHavlíčkov1/mobraz m z Rus nepŤáloštěstí.Tragická
konstelacečesko-ruskéhokulturního dialogu nutila chápat dí|o v;ilučněskrz
ideologickébrlle. V Rusku dílo obrazy e Rus nikdy nevyšlo'cožje pííz'načné.
Karel Havlíčekbyl v Rusku od ledna l843 do druhépoloviny července1844.
Do Moskvy pŤijel5. nora l843 a opustilji 6. červencel844. v Moskvě, a poz.
časopisech
ději v Praze, pracoval na črtách,kterétaképublikoval v pražsk1ich
Květy, Českdvčela, Časopis Českéhomuzea. Cesta do Ruska umoŽnila Havlíčkriv kontakt s českymi'ruskymi, polsk1imia ukrajinskymi kulturnímiosobnostmi' Během svéhoskoro tňíměsíčního
pobytu ve Lvově se sblíŽi|s Karlem Vladi.
slavem Zapem. Právě v tétodobě vyda|Zap první dí|sborníkuZrcadlo životana
v;fchodníEvropě (Zap |843). Zap byl pŤívrŽencem
myšlenekJana Kollára o slovanskéliterární vzájemnosti. on sám zasÍílva|
názor, Že ke vzájemnémuobohacenírodnéhoj azykaje nutno pŤek|ádatzjinlchslovansk1/chjazyk .Zap pŤeklá-
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da| do češtinyGogola a probudil u Hav|íčkazájem o uměleck:ypŤeklad;v Moskvě Havlíčekpíeložilprávě publikovanou poémuMrtvé duše.Během cesty do
Ruska a i v Moskvě se st]íkals Pogodinem.Michai| PetrovičPogodin by| profe.
sorem historie na moskevskéuniverzitě a vydavatelemčasopisuMoskvitjanin'
Na Pogodinovy historickénázory mělo siln;i v|iv slovanskébádáníPavla J. ŠaÍaňíka,
se kter m se Pogodin seznámil v Srpnuroku l835 pÍinávštěvěPrahy' B1/va|]iPogodinr]vžák Jurij Samarin vzpomínalna svéhoučitelejako na prvního
vědce' kter:i pohlíže|na ruskou historii a rusky životvribec novym, dosud neví.
dan]/mzp sobem; ,,PŤedPogodinem v|ád|orÍsilínajítv ruskéhistorii podobné
body jako v historii západnichnárodri.Nakolik je mi známo - vzpomínalSamarin -' Pogodin byl první,pŤinejrnenším
pro mě a moje pňáte|e,kdo pŤesvědčil
o nutnostivysvětleníudálostíruskéhoživoÍaz něho samého..(Barsukov l 89 l :
4-5). Toto dokazuje l fakt, Že Pogodin spolu s Jurijem SamarinempŤeložiltraktát Jana Kollára o literarnejvzájemnostimezi kmeny a náŤečími
slavs[i mi (Kollár 1836)a publikoval ho v roce |842 v časopiseotečestven,nye
zapiski.
HavlíčekŽi| v Moskvě u S' P' Ševyrjova,kde pracovaljako vychovate|jeho
syna a Synovce.V dnešnídobě je nutnopňehodnotit
doposudp|atnénegativní
míněnío Ševyrjovovijako ,,odprirci osvícenství..(,,gasitel'prosveščenija..),
narodnikovi..atd.
,,monarchistovi..,,,oficiáIním
Profesor ruskéliteraturyStepanPetrovičŠevyrjov(1806-l864) byl aktivnírn
zastáncemvyuky moderníchliteraturslovansk;/chnárod . V časopiseMoskvitjanin Ševyrjovnejeclnouvysoce ocenil vymoŽenostičeského
myšlenísvédoby.
ŠevyrjovrivčlánekPohled na souvěk snrěrruskéliteraturyvyšelv pŤekladudo
češtinyv Praze v roce 1843.V tomto č|ánkuse českyčtenáŤ,
v našempŤípadě
moŽnái Havlíček,dozvídalo základníchpilíŤích,
kteréměly vliv na formování
ruskéhoniírodaa jeho |iteratury.,,Každémuť
zagistégiŽ dáwno známo,Že |iteratura kaŽdéhonároda b1iwawěrym wyrazemce|éhožiwotageho [''.] Starodáwná
Rus obgewowalaw žiwotěswémh|awnětii Žiwly: prwnj' neyd leŽitěgšj'žiwel
cjrkewnj, čisty a dušewnj;druhy žiwe|politicko-djgnj,čili w|ádnj (gosudarstwenn1i),tŤetjnárodnj..(Ševyrjov|843). Tyto tŤiprincipy opakujítriádu ,,pravoslavie - samoderŽavie- narodnosť..'
Hrabě Sergej SemjonovičUvarov, tehdejší
ministr osvěty,vyzdvihl tyto zák|adyruskéhoosvícenstvív roce 1834.Prameny
těchto myšlenek pocházejíz činnostitajnéhospolečenství
ljubomudr . Tento
faktje vlznamny ve vztahu k Hav|íčkovi,neboťkruh lidí, se kterym Se Setkáva|
v Moskvě, byl sloŽen zbyva|lch ljubomudrri.I kdyžformálně společenství
sjednocovalo pět |idí,neformálněbyli jeho členyi Ševyrjov,Pogodin, Uvarov, Ťutčev'Chomjakov a dalšípiedstavitelémoskevském|ádežedvacátlch let 19. sto.
letí.Povstáníděkabristridalo jejich fi|ozofickémubádánínov směr' Ljubomud'

rovése nemoh|i Státbojovníkyproti monarchii,a|e by|i sociálnímireformátory
jinékvality, a sice národnímiosvícenci,kteňíprosazovalikonsolidacia vfvoj národních sil. Postupná vnitŤníspo|ečenskátransformacevyžadovalavfchovu
osobností.Tento nárok vyzdvihoval otázky vědomé sounáležitostis rusklm
a slovansh./mhistorick1/mprivodem.Všeobecně uznávany vŮdce ljubomudrti
Dmitrij Veněvitinov míni|:,,Všechnysamostatnénárody vyvinuly osvícenství
vlastenectví.Rusko naopakdostalovšezvnějšku...Nazačátkučtyz pťrvodního
19.
stoletínárodnímys|itelérozvinuli tuto myšlenkunásledujícím
Íicátychlet
Ve
zp sobem: Starédobě žilo Rusko u sebe doma, potom jako host západníEvropy, teď nastala doba vrátit se k sobě domŮ, obohaceni poklady evropského
Nová perioda se má stát evropsko.ruskou.Jako protipÓl ruskych
osvícenství.
ruskéhonárodníhofilozoÍickéhomyšG.
pŤívržencri w, F. Hegela pŤedstavitelé
jeho
na
národě
individualitu.
NapŤíklad
V. G. Bělinskij nepŤiznával
lení cenili
právo
na
rovnoprávnost
mezi
národy a tvrdil' žese
národ
m
evropsk1imi
malym
citem
a
rozumem
nebude
učit
čuchonské
literatuŤe.
Jiná tendenceruské
s
člověk
je
jen
zastoupena
v
ruské
společnosti
tédoby'
která
bohužel
slabě
vzdělanosti,
jako
pŤedstavitelem
národní
hodnoty.
Havlíček
byl
vycházela Ze Samostatnosti
právě tohoto myšlenkového
směru, kter1/byl společnfrusk1/ma česklm činitelrim obdobínárodníhoobrození.Karel Havlíčekpňijel do Moskvy v jedinečné
chvíli, kdy se otázky národníhovzdélánia s|ovanské|iterárnívzájemnostidiskutovaly ve společnosti.Po roce 1848 se duchovní situace v Rusku změnila'
v českém
souHavlíčekse zaměÍilna problémy,kterébyly téměrstejněnaléhavé
národa a píi.
dobémspolečenském
vědomí:jak vychovat vlastnísmysl českého
tom dosáhnout na vrcho| evropské vzdělanosti? Jak reformovat vzdě|ávací
jazyce a pŤitomnezískat
systém,aby se občanémohli vzdělávat v mateŤském
znalosti,,mÓdní..,n1/brž
nablt vědomostípotiebnychce|éspolečnosti?
národního
Havlíčkovyčrtyje tedy možnéčístjakodek|araciprincipúčeského
pochody
Karla
osvícenství.
v
Myšlenkové
nás
nemá
uvést
omyl.
Rusk materiá|
Havlíčkajdou dvěma sméry'Za prvéHav|íčekh|edá možnosÍ"
zachováni narodní
Samostatnosti,
za druhése zab,lvámyšlenkou,žebez podpory státu,bez oh|edu
na to,jak je stát koncipován (ve smyslu monarchie,nebo republika),jsou všechny pokusy refbrmovatsystémvzdé]ániv národnímduchu odsouzenyk zániku.
Zastavme se u první myšlenky.HavlíčekzasÍávalnázor, Že národ musí mít
svou individualitu a sv j charakter,kter1fvyplyvá z jeho dějin. ,,Národems|uje
v nejčistším
a nejideálnějšímsmyslu velik;/ počet|idskéhop|emene,jenž stejnéhoprivodu jsa, sv;/m zvláštnímjazykem mluví, zvláštníobec (stát) tvoĚí'
zvláštnísvénáboženstvivyznává a zv|áštnímivlastnostmia obyčejiod jinlch
patrněSe rozeznává,,(Havlíčekl986: 106)'
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rovése nemoh|istát bojovníkyproti monarchii,ale by|i sociálnímireformátory
prosazovalikclnsolidacia vyvoj náiinékvality, a sice národnímiosvícenci,kteŤí
vyžadova|avlchovu
transÍbrmace
vnitŤní
společenská
Postupná
sil.
rodních
s ruskym
vědomé
sounáležitosti
vyzdvihoval
otázky
nárok
Tento
osobností.
vridce
]jubomudrri
pťrvodem.
uznávany
Všeobecně
historick1im
a slovansh.im
Dmitrij Veněvitinov mínil: ',Všechnysamostatnénárody vyvinuly osvícenství
z privodníhovlastenectví.Rusko naopakdosta|ovšezvnějšku'..Nazačátkučty.
Ílcátychlet l9. stoletínárodnímyslitelérozvinuli tuto myšlenkunásledujícím
zprisobem:ve starédobě žilo Rusko u sebe doma, potomjako host západníEvropy, teď nastala doba vrátit se k sobě domťr,obohaceni poklady evropského
Nová perioda se má stát evropsko-ruskou.Jako protipÓl ruslqích
osvícenství.
ruskéhonárodníhofilozofickéhomyšG.
pŤívržencťrw F..Hegela predstavitelé
jeho
V. G. Bělinsk1 nepŤiznával
NapŤíklad
individualitu'
na
národě
cenili
lení
malym národírmprávo na rovnoprávnostmezi evropsklmi národy a tvrdil, Že se
literatuňe.Jiná tendenceruské
člověks citem a rozumem nebudeučitčuchonské
vzdělanosti,která je bohuželjen slabě zastoupenav ruskéspolečnostitédoby'
vycházela ze samostatnostijako národníhodnoty.Havlíčekby| pŤedstavitelem
ruskym a českymčinitesměru, kter1/byl společn1/
právě tohoto myšlenkového
lrim obdobínárodníhoobrození.Karel Hav|íčekpŤijeldo Moskvy v jedinečné
chvíli, kdy se otázky národníhovzdélánía slovanské]iterárnívzájemnostidis.
kutovaly ve společnosti.Po roce 1848 se duchovní situace v Rusku změnila'
v českém
soustejněnaléhavé
Havlíčekse zaměŤilna problémy,kterébyly téměŤ
národa a pŤidobémspolečenském
vědomí:jak vychovat vlastnísmys| českého
tom dosáhnout na vrchol evropské vzdělanosti? Jak reformovat vzdé|ávaci
jazyce a pŤitomnezískat
systém,aby se občanémohli vzdělávat v mateŤském
celéspolečnosti?
znalosti,,mÓdní..,n1/brŽnabyt vědomostípotŤebn;Ích
národního
Havlíčkovyčrtyje tedy moŽnéčístjakodeklaraciprincip českého
osvícenství.
Rusk! materiál nás nemá uvéstv omyl. Myšlenkovépochody Karla
Havlíčkajdou dvěma sméry.Za prvéHavlíčekhledá možnostzachovánínárodní
Samostatnosti,
za druhése zabyvá myšlenkou,žebez podpory Státu,bez ohledu
na to,jakje stát koncipován (ve smyslu monarchie,nebo republika),jsou všechny pokusy reÍbrmovatsystémvzdé|ániv národnímduchu odsouzeny k zániku.
Zastavme se u první myšlenky'Hav|íčekzastáva|názor, Že národ musí mít
svou individualitu a svťrjcharakter,kter! vypl1/váz jeho dějin. ,,Národemsluje
v nejčistším
a nejideálnějšímsmyslu velik]/početlidskéhoplemene,jenŽ stejnéhoprivodu jsa, sv1im zvláštnímjazykem mluví, zvláštníobec (stát) tvoÍí,
zvláštnísvénáboženstvivyznává a zv|áštnímiv|astnostmia obyčejiod jinlch
patrněse rozeznává.,(Havlíček
1986:106).

da| do češtinyGogola a probudil u Havlíčkazájem o uměleck;./
pÍeklad;v Moskvě Havlíčekpňeložilprávě publikovanou poémuMrtvé duše.Během cesty do
Ruska a i v Moskvě Se stykal s Pogodinem' Michail PetrovičPogodin byl profe.
sorem historie na moskevskéuniverzitě a vydavate|emčasopisuMoskvitjanin.
Na Pogodinovy historickénázory mě|o si|n1ivliv slovanskébádáníPavla J' ŠaÍ.aŤíka,
se kterym se Pogodin seznámil v srpnuroku 1835 pŤinávštěvěPrahy.B valy PogodinŮv žák Jurij Samarin vzpomínalna svéhoučitelejako na prvního
vědce, kter1/pohlíželna ruskou historii a rusk1iživotv bec nov m, dosud nevídan1imzp sobem: ',PŤedPogodinem vlád|o risilínajítv ruskéhistorii podobné
body jako v historii západníchnárodťr.
Nakolik je mi známo _ vzpomínalSamarin -, Pogodin byl první,pŤinejmenším
pro mě a moje pŤátele,kdo pŤesvědčil
o nutnostivysvětleníudálostíruskéhoživotaz něho samého..(Barsukov 1891:
4*5). Toto dokazuje i fakt,žePogodin spolu s Jurijem SamarinempŤeložiltraktátIana Ko|lára o literarnejvzájemnostimezi kmeny a náŤečími
slavslo-imi(Kol1ár 1836)a publikoval ho v roce 1842 v časopiseotečestvennye
zapiski.
HavlíčekŽil v Moskvě u S. P' Ševyrjova,kde pracovaljako vychovateljeho
syna a Synovce' V dnešnídobě je nutno pŤehodnotitdoposud platnénegativní
míněnío Ševyrjovovijako ,,odpťrrciosvícenství..(,,gasitetprosveščenija..),
narodnikovi..atd.
,,monarchistovi..,,,oÍiciá1ním
Profesor ruské|iteraturyStepanPetrovičŠevyrjov(1806-1864)byl aktivnírn
zastáncemv;iuky moderníchIiteraturs|ovanskfchnárod . V časopiseMoskvitjanin Ševyrjovnejednouvysoce ocenil vymoženostičeskéhomyšlenísvédoby.
ŠevyrjovrivčlánekPoh|ed na souvěk směr ruskéliteraturyvyšelv pŤekladudo
v našempŤípadě
češtinyvPraze v roce 1843.V tomto článkuse českyčtenáŤ,
možnái Hav|íček,doz,vida|o základníchpilíŤích'kteréměly vliv na Íbrmování
ruskéhonároda a jeho literatury.,'Každémuť
zagistégiŽ dáwno známo,že|iteratura každéhonároda b1iwawěr1im wyrazem celéhožiwotageho [.''] Starodáwná
Žiwel
Rus obgewowalaw žiwotěsrvémhlawně tŤižiwly: prwnj, neydrileŽitěgšj'
cjrkewnj' čist1/a dušewnj;druh1/žiwe|politicko-djgnj,čili wládnj (gosudarst.
wenn!), tŤeqnárodnj..(Ševyrjovl 843). Tyto tii principy opakujítriádu ',pravclHrabě Sergej SemjonovičUvarov, tehdejší
slavie - samoderžavie- narodnosť.,.
ministr osvěty,vyzdvihl tyto základy ruskéhoosvícenstvív roce l834. Prameny
ljubomudrri.Tento
těchto myšlenek pocházejíz činnostitajnéhospolečenství
fakt je vyznamny ve vztahu k Havlíčkovi,neboťkruh lidí, se kter1im se setkával
sjed.
v Moskvě, byl složenzb,!va|ychljubomudrri.I kdyžformálně společenství
nocovalo pět lidí, nefbrmálněbyli jeho členyi Ševyrjov,Pogodin, Uvarov, ŤutmoskevskémládeŽedvacát1ichlet l9. sto.
čev'Chomjakov a dalšípŤedstavite|é
letí.Povstáníděkabristťr
dalo jejich filozoÍickémubádáni nov směr.Ljubomud.
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ZapÍiklad takovéhonároda dává Havlíčeknárod rusk!. Vedle kritickésociálni anal,lzytehdejšího
stavu Ruska (rozpadrodinnlch vztahrjv ruskfch vesnicích,nerovnoprávnost,utlačovánínárodťrv Rusku) vyjadŤujemytologizované,
povrchnípŤedstavyo Rusku, o ruskémnárodě.Tento fakt vypadájako paradox,
ale chápeme-li toto dílo jako dokument českéhoosvícence,je to jasné.Havli
jako by sděloval svym krajanrim;Neztrácejte svrij charakter,vyček-novináŤ
tvoňen během dějinnéhov1/voje,nesnažtese b t ani Němci, ani Rusy, žijte
a d;Íchejtevolně, nebojte se sv ch národníchzv|áštností,i když se zdaji byt
zvláštnímivašim sousedťrm.
Budte vnitŤněsvobodnlm národem,jen tehdy se
dobudetepolitické svobody. Idealizovan popis ruskéhonároda, kter vznikl
v črtách,reprezentujezájem danékoncepce.Havlíčekjako pozorovatelruského
národa poznává,'samorostlejší
s|ova..,to znamená slova' jež majísmysl pouze
v danénárodní kultuŤe:,,Popisovatelvšak cizích národ nem žeje než|tže_
hnati,protožemu jako ručkyna rozcestí,pokazujína zvláštnosti,privodníobyčejea zajímavostinárodní[...]Čímvíce kter! národ takov ch slov ve svémjazyku má, tím více povšimnutíze stran jinonárodních zasluhuje..(Havlíček
1986:22)' Slova jako ,,gu|anje.,,
,,kupéčestvo..,
,,samovar,,,atd. doplřuje idiomy a charakteristicklmi sous|ovími(,,mátuškaMoskva.., ,,pověstnátrojka udalaja.. atd')' která česk1/
autor čerpápňímoz rusk ch pramen , z diskuse v Ševyrjovově okruhu, z četbyčasopisuMoskvitjanin, z Gogolova díla atd. Idealizovanéslavjanofilskéobrazy Havlíčekpoužíváke srovnáníse situacív české
společnosti.NapŤík|adtvrdi, že zák|ady rodiny, ,,krásná, srdečnárodinnost..,
ráz.., jsou společnévšem s|ovanskfm národrim' ale rodinnésvazky
,,rodinn11i
Čechribyly zničeny v|ivem clzi civi|izace. Vesel;;isvátek ,,gulanje,, takéstavído
protikladu s poněmčen;Ími
pražsk]i
mi slavnostmi.Hav|íčekvypracoval a zmytologizoval z jinych pramen myšlenkuo tom, žecivilizace ničípŤirozené
a veseléa pr mysl s sebou nese hrozbu deÍbrmacenárodníhocharakteru'
Pravoslavná víra,která je podle Havlíčkaorganicky vlastníkaždémuRuso.
vi' piedstavujeprojev ruskésamostatnosti.,,Pravoslavnávíravšakpňecetak velmi v duši kaŽdéhoRusa vkoŤeněnajest,Že se mu ani možnou věci nezdá, aby
mohl jinou vyznávati, zdá se mu jako jazyk již pÍirozenájakoby se s ní každy
Rus jiŽ na svět rodil..(Havlíčekl986: 28).
V raz ,,ruskábystrost..nese téžpolemick! náboj.Tento v,lraz nacházív českémkontextuparalelu,,zdravého
českého
rozumu...oba pojmy se stavějído protikladu s nefungujícíscholastickoufilozofií. Pňipomeřme si spor K. Havlíčka
a Viléma Gab|eras Íj|ozofemAugustinem Smetanou'pŤívržencem
Hegelovym.
Propracovánírozdílumezi Moskvou a.Petrohrademdosahujeu Havlíčkad leŽitostivětšínežu sam1ichRusri. Na jednéstraněstojí,,mátuškaMoskva.., na

druhé,,Peterburk,město aŽ posud cizozemské...HavlíčekvytváŤídojem geografickyrozlehléhoRuska stejn;/mzp sobem,jak se o to snaži|iruštínárodní
Ba ješmysliteléslavjanofilskéhosměru - ,,obrovská..,,,velikánskáruská Ťíše...
pÍipojuje
gogolovskému
prudce
se
ke
vyvíjejícího
Havlíček
obrazu
se
vice,
tě
Ruska: nerinavníkupci spojujíobchodem rrjznékonce země, vešker/ obchod
národníráz.., ',privodnost...PÍipomeřme si, žeruštízapadnici tédomá ,, čist1y
toužili
dát Život prázdnémuprostranství,kteréještě nenaš|oprincip
kteŤí
by,
popírali
slavjanofilsk1iobraz takzvanéživézemé.
bytí'
svého
jasně vyjá.
psali o nedostatečně
Nejen Havlíček,ale i dalšíjeho současníci
v
individualitě
svlch
národri.
Jeden
česky
autor
si
roce
l843
stěžovalna
dŤené
časopisu:
myšlenky
newyrostly
wšecky
w
duši
našeho
národu
stránkách
,,Tyto
geště
indiwiduálnost
by|a
slabá,
zmoŤená'
do
sebe
schoulená
Geho
[. .] Tu[...]
geště
gakási
cizota
ducha
i
Ťeč.
Našim
wychowánjm
Se
ta
cizota
opanowala
diŽ
wjce do nás sadjrá..(KrátkÝ pŤehled1843:2).
Druhá driležitá sÍéramyšlenek Karla HavlíčkaSe t]/ká organizace národního
obrozenív rámci státníhouspoŤádání'I zde měl co sdělit svlm krajanťrm,pro
píímoepochální
kteréuŽ sama četbačasopisuv rodnémjazyce pŤedstavovala
záŽitek. První črtu Havlíček věnoval zkoušce z českéhojazyka a literatury na
jazyk a folkmoskevskéuniverzitě.osip Maximovič Bod'anskijvyučovalčesk1/
lor a pozval Havlíčkana zkoušku.Ten fakt, žeje na univerzitě možnoststudovat slovanskéjazyky, Havlíčkaohromi|. V tu dobu byly na pěti univerzitách
politice mi.
otevŤenykatedry s|ovansk ch jazykri, cožje nutno pŤipsatrispěšné
po|itiky byla organistraosvěty Uvarova' Dalšímefektem tétonovévzdé|ávácí
nizace stážipro mladévědce na rizemíslovanskéhoosídlení'ŽurnaL ministerstva narodnogoprosveščen7a
publikoval cestovnízprávy mlad1/chslavistti,kteŤícestovali po slovansk ch zemích.Jako projev národnípolitiky je moŽno chápat i pokus vydávat první všeslovansk časopisDennice (l843-1844) ve dvou
jazycich' rusky a polsky. o tuto myšlenkuse zasadili ruštíučenínárodnímysli.
telé.BohuŽel pokus vytvoÍit diskusní fÓrum vědcrj a |iterátrirriznlch slovansk1ichnárod skončilnerispěchem,neboťv rusk ch učenychkruzíchv|ádla pÍezíravápÍedstavao slovanskémosvícení.Samorostlíruštízapadnici zastávali názor, že slovanská myšlenkaje spojena se zkostnatělostía s pokusem utvrdit
ideologicky diktát monarchie.V Rakousku nemělo českénárodníobrozenívliv
na učebníosnovy univerzit. osvíceníve státnímměŤítkuneodpovídalozájm m
slovansk ch národrihabsburskéÍíše.
Nové formy národníkonsolidacebyly vypracovány vllučně na stránkách časopisti.
V závěru je nutno pŤipomenoutf'akt,ktery se tÝká obtížíse srovnáváním
myšlenekK. Havlíčkas ruskymi osvícenci.Havlíčkovibyla vlastníned věra
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Za pÍík|adtakovéhonároda dává Havlíčeknárod rusk]i. Vedle kritické sociá|níanal!,zytehdejšího
stavu Ruska (rozpad rodinnych vztahrjv rusk1ichvesnicích, nerovnoprávnost,utlačovánínárodúv Rusku) vyjadŤujemytologizované,
povrchnípŤedstavyo Rusku, o ruskémnárodě.Tento fakt vypadájako paradox,
ale chápeme-li toto dílojako dokument českéhoosvícence,je to jasné.Havlíjako by sdě|oval sv m krajan m: Neztrácejte svrij charakter,vyček-novináŤ
tvoien během dějinnéhovlvoje, nesnažtese b;it ani Němci, ani Rusy, žijte
a d]ichejtevo|ně, nebojte se sv;ich národníchzvláštností,i když se zdajíblt
zv|áštnímivašim soused m. Buďte vnitině svobocln;/mnárodem,jen tehdy se
dobudetepolitické svobody. Idea|izovanypopis ruskéhonároda' kter vznikl
v črtách,reprezentujezájem danékoncepce.Havlíčekjakopozorovatelruského
národa poznává,,samorostlejší
slova..,to znamená slova,jež mají smysl pouze
v danénárodní ku|tuŤe:,,Popisovatelvšak cizích národrj nem Že je než|ižehnati,protožemujako ručkyna rozcestí,pokazujína zvláštnosti,privodníobyčejea zajimavostinárodní[..'] Čímvíce kter národ takov ch slov ve svémjazyku má, tím více povšimnutíZe stran jinonárodních zasluhuje..(Havlíček
1986: 22)' Slova jako ,,gulanje..,,,kupéčestvo..,
,,samovar..'atd. doplřuje idiomy a charakteristick]imisouslovími(',mátuškaMoskva.., ,,pověstnátrojka udalaja.. atd.),která česk;iautor čerpápŤímoz rusk ch pramen , z diskuse v Ševyrjovově okruhu, z čerbyčasopisuMoskvitjanin, z Gogolova dí|aatd. Idealizovanéslavjanofilskéobrazy Havlíčekpoužíváke srovnáníse situacív české
společnosti.NapŤíkladtvrdi, Že základy rodiny, ,,krásná, srdečnárodinnost..,
,,rodinn]/ráz.., jsou společnévšem slovansk]/mnárodrim, ale rodinnésvazky
Čechribyly zničenyvlivem cizí civilizace.Vesely svátek ,,gu|anje..také
stavído
protikladu s poněmčenmi praŽsklmi slavnostmi.Havlíčekvypracoval a zmytologizova|z jinlch pramenrimyšlenkuo tom, Že civi|izaceničípŤirozené
a veseléa prrimys|s sebou nese hrozbu deÍbrlnacenárodníhocharakteru.
Pravoslavná víra,která je podle Havlíčkaorganicky v|astníkaŽdémuRusovi, pŤedstavuje
projev ruskésamostatnosti.,,Pravoslavnávíravšakpňecetak velmi v duši každéhoRusa vkoŤeněnajest, že se mu ani moŽnou věcí nezdá, aby
mohl jinou vyznávati, zdá se mu jako jazyk jiŽ pÍirozenájako by se s ní kaŽd!
Rus již na svět rodil..(Hav|íčekl986: 28).
V1iraz ,,ruská bystrost..nese téŽpolemick]i náboj. Tento v,lraz nacházív českémkontextuparalelu,,zdravého
českého
rozumu...oba pojmy se stavějído protikladu s nefungujícíscholastickouÍrlozofií.PŤipomeřme si spor K. Havlíčka
a Viléma Gablera s ÍllozofemAugustinem Smetanou,pŤívržencem
Hegelov1im.
Propracovánírozdí|umezi Moskvou a'Petrohrademdosahujeu Havlíčkadri.
leŽitostivětšínežu samlch Rusti. Na jednéstraněstojí,,mátuškaMoskva.., na

druhé,,Peterburk,město až posud cizozemské...HavlíčekvytváŤídojem geografickyrozlehléhoRuska stejn1/mzp sobem,jak se o to snažili ruštínárodní
Ba ješmysliteléslavjanofilskéhosměru - ,,obrovská..,,,velikánskáruská Ťíše...
pŤipojuje
gogolovskému
Havlíček
se
ke
prudce
obrazu
se vyvíjejícího
tě více,
Ruska: ne navní kupci spojujíobchodem rúznékonce země, vešker! obchod
národníráz.., ',privodnost..'Pripomeřme si, Že ruštízapadnici tédomá ,, čist1/
toužili
dát Život prázdnémuprostranství,kteréještě nenašloprincip
by, kteŤí
popírali
slavjanofilsk1/obraz takzvanéživézemě.
bytí,
svého
jasně vyjáHavlíček,
i dalšíjeho současnícipsa|i o nedostatečně
ale
Nejen
individualitě
sv1/ch
národri.
Jeden
česk! autor si v roce 1843 stěžova|na
dÍené
stránkáchčasopisu:,,Tyto myšlenky newyrostly wšeckyw duši našehonárodu
[...]Geho indiwiduálnost byla slabá, zmoŤená,geštědo sebe schoulená [...]Tu.
diž opanowalagakási cizota ducha i ňeč.Našim wychowánjm se ta cizota geště
wjce do nás sadjrá..(kátk)i pŤeh|ed|843:2).
Druhá d ležitásféramyšlenekKarla HavlíčkaSe t]iká organizacenárodního
obrozenív rámci státníhouspoŤádání.
I zde mě] co sdělit sv;/mkrajan m' pro
kteréuž sama četbačasopisuv rodnémjazyce pŤedstavovala
píímoepochální
zážltek.První črtu Havlíček věnoval zkoušce z českéhojazyka a literatury na
moskevskéuniverzitě.osip Maximovič Bod'anskijvyučovalčesk;fjazyk a folklor a pozval Havlíčkana zkoušku.Ten fakt' žeje na univerzitěmožnoststudovat slovanskéjazyky, Havlíčkaohromil. V tu dobu by|y na pěti univerzitách
otevŤenykatedry slovansklch jazyk , cožje nutno pŤipsat spěšnépolitice ministraosvěty Uvarova' Dalšímefektem tétonovévzdé|ávácí
politiky byla organizace stáŽi pro mladévědce na rizemíslovanskéhoosídlení'Žurnal minister.
stva narodnogoprosveščenlapublikova|cestovnízprávy mlad1/chslavisttj,kteňícestovali po slovansk1/chzemích.Jako projev niírodnípolitiky je moŽno chá.
pat i pokus vydávat první všeslovansk!časopisDennice (1843_|844) ve dvou
jazycích,rusky a polsky. o tuto myšlenkuse zasadili ruštíučenínárodnímys|ite|é.Bohužel pokus vytvoŤitdiskusní fÓrum vědcrj a literátti r zn;ich slovansk ch národ skončilne spěchem,neboťv rusk;ichučenlchkruzíchv|ádla pŤezíravápŤedstava
o slovanskémosvícení.Samorostlíruštízapadnici zastávali názor, Že slovanská myšlenkaje spojena se zkostnatělostía s pokusem utvrdit
ideologicky diktát monarchie.V Rakousku nemělo českénárodníobrozenívliv
na učebníosnovy univerzit.osvíceníve státnímměŤítkuneodpovídalozájm m
slovansk1ichnárodri habsburskéÍíše'Novéformy národníkonsolidacebyly vypracoványvllučně na stránkách časopisri.
V závěru je nutno pÍipomenoutfakt, kter;.ise t]Íkáobtížíse srovnáváním
myšlenekK. Havlíčkas rusk'ími osvícenci.Hav|íčkovibyla vlastnínedtjvěra
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k rusklm šlechtick]fmideologrim.Domníval se, že nejsou schopni zastávatzájmy národa.Tím se vysvětlujei fakt, žeHav|íčekv bec neuznával
ani Ševyrjova, ani moskevskéslavjanofily,a tím víceopovrhovalpňedstavitelišlechty,kteŤíse plně odcizili národnímucharakteru.V Rusku ale byli šlechticinositeli novénárodníideologie. HavlíčkŮvvztah k ruskéšlechtěkomplikuje recepci a pochopenítextu' Za těchto okolnostíse Havlíčeksnažízakr,ltfakt, Že, i když on
sám vystupujeproti ruskéš|echtě,fakticky pňebírámnohémyš|enkyod soudoblch ruskych šlechtick ch publicistri.Dokazují to skrytécitáty ztext současníkri,kterénajdeme v obrazech z Rus,
Karel Havlíčekse stal svědkem toho,jak si v Rusku klestila cestu myšlenka
státnínárodníosvěty a myšlenkaruskéhoslovanskéhovzdě|áváni.Kvrili pozdějšímudálostem'hlavně kvrili evropskémurevolučnímu
roku l848, pňesnějikvrili
reakci carskévlády na události tohoto roku' nedošlokreaLizact v šeuveden]ich
reforem. Tehdy se fakticky ukáza|a bezmocnost rusk]ich učen;ichkruh v otázce
reformaceStátníhonárodníhovzdě|ávání.Spor o ,,národní..
a ,,všelidské..
v rusklch dějinách probíha|tragicky. Ruská společnostnebyla pŤipravenak Ťešení
národních otázek v širšímslovanskéma všeevropskémhistorickémkontextu.
Naproti tomu pŤines|ymyšlenkyKarla Havlíčkav českémkontextupozitivní sledky. Už Havlíčkovisoučasníci
jeho činnostvysoko cenili. Sám Havlíčekse tak stal symbolem národníkonso|idacea historickou osobností.

MASARYK' TomášGarrique
snahya tužbypolitického
probuzení(Praha:
Jan Laichter)
1896Karel Havlíček:
MoRAvA' JiŤí
199| C. k. disidentKarel Havlíček(Praha:Panorama)
ŠEVYRJoV StepanPetrovič
směr ruskéliteratury..,
Noviny z oboru literatury,
1843,,Pohledna souvěk;Í
uměnía věd,č,1l, str.4G48
ZAP, Karel Vladislav
1843Zrcadlo životana vychodníEvropá,sv. l (Praha:Jan BohumírCalve)
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k ruskym šlechtickymideolog m. Domnívalse, že nejsou schopni Zastávatzájmy národa.Tím se vysvětlujei fakt, žeHav|íčekvŮbec neuznáva|
ani Ševyrjova, ani moskevskéslavjanofily,a tím více opovrhovalpŤedstaviteli
šlechty,kte.
ňíse plně odcizili národnímucharakteru.V Rusku ale byli šlechticinositeli novénárodníideologie' Havlíčkrivvztah k ruskéš|echtěkomplikuje recepci a pochopeníÍextu.Za těchto okolnostíse Havlíčeksnažízakr:it fakt, že,i když on
sám vystupujeproti ruskéšlechtě,f.aktickypÍebírámnohémyšlenkyod soudobych rusklch šlechticklch publicistri.Dokazují to skrytécitáty ztext současník , kterénajdemev obrazech z Rus.
Kare| Havlíčekse stal svědkem toho,jak si v Rusku klestila cestu myšlenka
státnínárodníosvěty a myšlenkaruskéhos|ovanského
vzdě|áváni.Kv li pozdějšímudálostem,h|avněkvrili evropskémurevolučnímu
roku l848, pŤesnějikvri|i
reakci carskévlády na události tohoto roku' nedošIok realizaci v!še uveden]/ch
reforem. Tehdy se fakticky ukáza|abezmocnost rusk;íchučen ch kruh v otiízce
reÍbrmacestátníhonárodníhovzdě|áváni.Spor o,,národní..a,'vše|idské..v
rusklch dějinách probíhaltragicky.Ruská společnostnebyla pŤipravena
k Ťešení
národních otázek v širšíms|ovanskéma všeevropskémhistorickémkontextu.
Naproti tomu pŤineslymyšlenkyKarla Havlíčkav českémkontextupozitivní vfsledky. Už Havlíčkovisoučasnícijehočinnostvysoko cenili. Sám Havlíčekse tak stal symbolem národníkonsolidacea historickou osobností.
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Kare|Havlíček
BorovskÝ

jako Mickiewicz v pÍíznivec
i odprjrce
z o F |^ T A R A J t - o .pLot w s r Á
,Z'd'áse,
žejakákoli interpretaceHavlíčkovazjevu s sebou neserozpor: napŤíklad
existuje Sabinova teorie ,'dvojíhoHavlíčka..(liberálníhoa radikálního;Stich
povahy,.,sestávající
|986:21)' Četnéhypotézyse tlkajíjeho,,skutečné
ze dvou
nebo víceodlišnlch sloŽek (napŤ.Chalupn;/1929).Autorka tohotopŤíspěvkuse
pokusila aplikovat na jeho osobnostteorii polskéhofilozofa Leszka Kolakowskéhoo existenci ,,kaplanaideje..ajejího,,šaška..,
tedy utužovateleideje ajejíje dalšíproblého zpochybnitele(Tarajlo-Lipowska l988). V tomto pŤíspěvku
mov1/rozpor vyjádŤenjiž v titulu.
Iednaz riloh, kterou v českfchnovějšíchdějinách sehrál Karel HavlíčekBorovsk1/,byla loha národníhověštce.Jak píšeAlexandr Stich, atributvěštcebyl
pŤipisovánHavlíčkovizásluhou mladočechŮv čeles Juliem Grégrema byl namíĚenproti Karlu Sabinovi, volajícímupo českém',věštci..,kter1/by podobně
jako polsk]1i
věštecAdam Mickiewicz prisobilrevolučněna národ.Volba K. Havlíčkajako věštcebyla manifestačním
politiky.
odmítnutím,,polské..revo|uční
Takto začalblt Havlíčekpojímánjako protiklad Mickiewiczriv, jeho antipod,
a v takovécelkovéinterpretacipokračovalidalšíjeho vykladači,jako napňíklad
Herben a Masaryk (Stich 1986: l8-l9). V ,,racionalistické,
nemesianistické
a andromantické* povaze Hav|íčkověje spatŤovánjeho odpor k zjevu Mickiewiczovu.
Zák|adni rozpor mezi českouspolečností
a názory Mickiewiczovlmi (vyjádŤenlmi napŤíkladv paŤížsklchpŤednáškách
o slovanskéliteratuĚe)se t]Íkaly
koncepceslovanství,kteréčeští
panslavistéchápali jako jednotu, zatímcoMickiewicz je viděl jako dvojí,spatŤovalv něm antagonismusdvou myšlenek,odlišnoststátníhoa náboženského
uspoŤádání,
a v tom smyslu líčilruskou větev
Slovanúodlišněod větve polsko-české'
PÍedníčeští
buditelévšaknevítalirizké
spojenípolsk ch zájmri s česk1/mi,
zvláštěv pohledu zvenči,protožeto v podtextuSugerovalojakousipolitickou neloajalituvrlčivládě nebo podezÍeníz polskéhokulturníhomecenášství.
Čechrimse taképňíčilMickiewicz v univerzalismus,prahnoucípo svobodě
pro všechnynrírody.Kollárova ,,vzájemnost..pÍedpokládalapŤáte|ské
vztahy je-
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Kare|Havlíček
BorovskÝ

i odprjrce
iako MickiewiczuvpÍíznivec
z o F |^ T A R A J t - o .pLot w s r Á
,7Ááse,Žejakákoli interpretaceHavlíčkovazjevu s
sebou neserozpor: napňíklad
existuje Sabinova teorie ,,dvojíhoHav|íčka..(liberálníhoa radikálního;Stich
hypotézyse tykajíjeho,,skutečné
povahy..,sestávající
|986:2|), Četné
ze dvou
složek(napŤ.Chalupn1/l929). Autorka tohotopŤíspěvkuse
nebo víceodlišn1/ch
pokusila aplikovat na jeho osobnost teorii polskéhofilozof.aLeszka Kolakowskéhoo existenci ,,kap|anaideje..ajejího,,šaška..,
tedy utužovateleideje ajejíje dalšíprob|ého zpochybnitele(Tarajlo-Lipowska l988). V tomto pŤíSpěvku
movy rozpor vyjádŤenjiž v titulu.
Jednaz riloh, kterou v českfchnovějšíchdějinách sehrál Kare| HavlíčekBorovsky,byla loha národníhověštce'Jak píšeAlexandr Stioh, atributvěštcebyl
pŤipisovánHavlíčkovizásluhou mladočechŮv če|es Juliem Grégrema byl namíŤenproti Karlu Sabinovi' volajícímupo českém,,věštci..,
kter! by podobně
jako polsk! věštecAdam Mickiewicz prisobilrevolučněna národ'Volba K. Havlíčkajako věštcebyla manifestačním
odmítnutím,,polské,.revo|učnípolitiky.
Takto začalblt Havlíčekpojímánjako protiklad Mickiewiczriv, jeho antipod,
a v takovécelkovéinterpretacipokračovalidalšíjeho vykladači,jako napŤíklad
Herben a Masaryk (Stich 1986: 18-l9). V ,,racionalistické'
nemesianistické
a antiromantické..povaze Havlíčkověje spatŤovánjeho odpor k zjevu Mickiewiczovu.
Zák|adni rozpor mezi českouspolečností
a názory Mickiewiczovlmi (vyjádŤenlmi napŤíkladv paŤížsklchpŤednáškách
o slovanskéliteratuňe)se tykaly
koncepceslovanství,kteréčeští
panslavistéchápali jako jednotu, zatímcoMickiewicz je vidě| jako dvojí,spatŤova|v něm antagonismusdvou myšlenek,odlišnoststátníhoa náboŽenskéhouspoŤádání,
av tom smyslu |íčilruskou větev
Slovan odlišněod větve polsko-české.
PÍedníčeští
budite|évšaknevítalirizké
spojenípolsk1/chzájmri s česk1,imi,
zvláštěv pohledu zvenči,protožeto v podtextuSugerovalojakousipolitickou neloajalituv či vládě nebo podezÍeníz polskéhokulturníhomecenášství.
Čechrimse taképňíčilMickiewicztiv univerzalismus,prahnoucípo svobodě
pro všechnynárody. Kollárova
pŤátelské
vztahyje,,vzájemnost..pŤedpokládala
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nom pro národy zaÍazenépodle kmenovéhokritéria'distribuovalapek|o a rái
podle ,,slovanskézásluhy...Za drjvod národníhoripadkuČechriMickiewicz po.
vaŽujekacíŤství,
rozchod s kato|icismem,buditelévšak tvrdí,a tento názor se
promítádo Havlíčkovytvorby,žeripadekzprisobili jezuité.
Podle dobov;ich česk1ichestetick]ichkritériíneměl romantick]/vysok]i styl,
extrémní,velmi silné vyjadňovánícitri, pŤíznačné
pro Mickiewicze-básníka,
vždyckypozitivní ohlas' Ještěve 20. stoletínazyváJu|ius Heidenreich Mickiewiczovu poezii ,,nádhern:imkvětem skleníkovékultury vileřsk;fch filomátťr..
existujícívedle ,,skromn]ichsedmikrásek,,ohlasťr
lidovych písnípsan ch básníky soustŤeděn1imi
kolem Čelakovského(Heidenreich 1930: 15)' Určuje to
zvláštníkategorii pro každy ,,druh..poezie,pňičemž
lze pŤedpokládat,že skleník zaujímájenom peč|ivěodděleny kus prostoru, luhy se sedmikráskami se
rozkládajívšude'
Včlenění Karla Havlíčka Borovského do soudobéhopolského kontextu,
zvláštějeho hlavního,romantickéhoproudu, by nebylo moŽné- HavlíčekpŤevzal mnohéosvícenskémyšlenky a s romantismemho spojují'kromě romantické transcendentníironie heineovskéhotypu, některéjeho pŤeklady,pĚedevšímpÍekladyMickiewiczoq/ch básnía básnicképrÓzy'
Poezie Adama Mickiewicze byla pro Havlíčkahluboce prožívanm zážitkem
ranéhomládí,jedním z dtležitychbodrijeho publicistiky a pŤedmětempÍekladatelskéčinnostiv obdobíbrixenském'Vášnivěji četljako mladík a čerpa|z ní
inspiraci ve vyhnanství_ zájem o ni se proto stal jak1/msirámcem jeho Života.
První obdobíjeho zájmu o Mickiewicze jsou léta 1841-1842,kdy si Havlíček v sešitkunadepsanémPŤepisyz polsképoezie opisuje v po|štiněněkteré
Mickiewiczovy básně (nebo sije takédává opisovatpolskymi pŤáteli),napň.Lilie, Widzenie sig w gaju, PowrÓt taty,Kurhanek Maryli nebo Blogoslawieristwo
(Z Petrarki)' spolu s vysvětlivkami ke slovťrm,kter1imnerozuměl (většinaekvije česká,některéjsou německé).PŤekládátakériryvky Mickiewiczovy
valentťr
básnické prÓzy Knihy ndrodu polského a Lamennaisova Slova věŤícího(na základě polskéhopŤek|adu),snažíse takésám napsatpodobn;i mysticky znéjící,
patetick1/text (Mod|itba vlastence).Pod vlivem polsk;íchkolegri (viz Taraj.
lo-Lipowska 1999)a prostĚednictvím
vlastníčetbyv polštině,kterése pilně věnoval, nadchnuty myšlenkouobnoveníčeskéhonároda' našel v mesianistické
ideji vyristěnísv]/chprudk;Íchm|adistv1ichpocitri,zpťrsobĚešení
rozpak , kterézprisobil konflikt mezi náboženstvím
a |oajalistickympodňizovánímstátním
zájmťtm'pÍejat;./m
od rodičria učitelrj,a ,,slovanskoumyšlenkou..,s jejím odporem vričicírkvi a státnímoci a s jejím antiněmeck1imostŤím.Mesianistické
proudy v tehdejšímpolskémmyš|enínabízelymožnostsladěnítěchtodvou ne-

shodnlch tendencí,tj. možnostboje s utlačovateli,nepŤátelinároda, leč 'jménem Boha.,,ba i ,,v zájmu Boha...
Mickiewiczovy Knihy národu polského a Knihy vyhnanstvípolského, poÍingovaly tehdy jako ,,katechismy..
dobně jako Lamennaisova Slova věŤícího,
v
četn1/ch
opisech mj. v Haliči aVelkopolpro Poláky, od roku 1833 kolova|y
po
pátra\a.
Vzorem politickémudemokranich urputně
sku rakouská policie
dckémumyšleníbyly nábožensképarabo|y.ZtotoŽ ování,,vo]nosti..a ,,víry,,
romantickéhopatriotismu.K těmto rozšiŤovanym
vydatněpŤispívalok utváŤení
text m se záhy pŤipojilatŤetíčástMickiewiczova romantickéhodramatuDziady, kterou Havlíčektakéčet|a pŤekládal.
Stopy četbydílaA' Mickiewicze jsou všakpatrnérovněžv Havlíčkověpubčinnosti.NapÍ'jakémusipanu Jelenovi vyt1/ká'Že ,,hralicistice a v novináŤské
(Havlíček
l986: 369),jeden z článkriv časopisuSlovan naje roli Wallenroda..
depisujeTemno všude,ticho všude,co to bude' co to bude? a pŤipojujek tomu
pramencitátu (dvouveršíz druhéčástiDziadú)'ačkolivobsahčlánkupouze vo|ně navazujena dílo Mickiewiczovo.
motivťra názor je určitěvíce:některéz nich souvisejís doboSpolečn1/ch
vymi problémy,zrcadli diskuse vedenév kruzích,kterése zajímalyo politiku.
V Mickiewiczově básni s incipitem Ggby za lud krzycz4ce (Huby jménemlidu
Kičící),jejížvznlk je datovándo období 1832_1836'je obsaženahoŤkáreflexe
jeho obhájcrim (cituji riryvek ve vlastnímpŤekladu):
vťrči
nad ,,vděčností..lidu
,,Ruce za lid bojujícílid sám usekne / Jména|idu milá lid pozapomene..(Mickiewicz 1986: 332). Velmi blízk;/je Hav|íčktivnázor vyjádŤen! ve Slovanu..
se vydáváš,nesmíš
,,Kdyžse lidu ujímáš,proĎ pracuješaneb v nebezpečenství
jmenujeme
vděčností[...]Jest
životě
v
obyčejném
nikdy za to očekávatito, co
jest
lepšího,neboť
něco
kdo
očekává
to věc zcela pfirozená a pošetil117 kaŽd ,
a odvděčnosti
kter1/
hledá
každ1/,
ošizenbude a trpce sklamán v nadějíchsvych
l63).
měny od lidu za svépráce pro lid..(Morava l991:
Druhév]/raznéobdobístudovánípolskéhobásníkaa věštcejsoulétainternace v Brixenu, kdy vznikajíčesképÍekladybásníPaníTwardowskáa TŤiBudrysovci' Balada litevská. Nejsou prostépolonismťr,i když, jak to zd vodnila
K. Kardyni-Pelikánová,jsou zde patrnésnahyo správnourecepci u českychčteniíňri- pokus o adaptaci polsklch reálií na podmínky životačeskéspolečnosti
(Kardyni-Pelikánová: l986).
Méně znám]/HavlíčkrjvpŤeklad'kter]i vznikl v téŽedobě, je Smotr Petrohradsk1y(Przegl4d wojska, čili: Prohlídkavojska, z Dziad , částiIII' Úryvku).
pŤekla.
Díky tomutoje Karel HavlíčekBorovsk./ pokládán za prvníhočeského
date|eDziadti Adama Mickiewicze (pozdějije pÍek|ádaliVrchlicky a Halas).
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nom pro národy zaÍazenépodle kmenovéhokritéria,distribuovalapeklo a ráj
podle ',slovanskézásluhy...Za drivod národníhoripadkuČechrlMickiewicz považujekacíŤství,
rozchod s kato|icismem'buditelévšak tvrdí' a tento názor se
promítádo Hav|íčkovytvorby,žeripadekzptisobili jezuité.
Podle dobov;íchčesklch estetick1/chkritériíneměl romantick1;i
vysok1/styl,
extrémní,ve]mi silné vyjadŤovánícitri, pÍíznačné
pro Mickiewicze-básníka,
vždyckypozitivní ohlas. Ještěve 20. stoletínaz,lváJulius Heidenreich Mickiewiczovu poezii ,,nádhern1imkvětem sk|eníkovéku|tury vileřsk1;ichfi|omátri..
existujícívedle,,skromnychsedmikrásek..ohlasrjlidov11ich
písnípsan1ichbásníky soustŤeděnymikolem Čelakovského(Heidenreich 1930: |5). Určuje to
zvláštníkategorii pro kaŽd1/,,druh..poezie, pŤičemŽ
lze pŤedpokládat,že sk]eník zaujímájenom pečlivěoddě|en1/kus prostoru,|uhy se sedmikráskami se
rozkládajívšude'
Včlenění Karla Havlíčka Borovského do soudobéhopolského kontextu,
zvláštějeho hlavního,romantickéhoproudu, by nebylo možné_ HavlíčekpŤevzal mnohéosvícenské
myšlenkya s romantismemho spojují,kromě romantické transcendentníironie heineovskéhotypu, některéjeho pŤeklady,pŤedevšímpŤekladyMickiewiczov1ich básnía básnicképrÓzy.
Poezie Adama Mickiewicze by|a pro Havlíčkahluboce proŽívanm záŽitkem
ranéhomládí'jedním z driležit1/ch
bod jeho publicistiky a pŤedmětempÍekla.
datelskéčinnostiv obdobíbrixenském'Vášnivěji četljako mladík a čerpalz ní
inspiracive vyhnanství- zájem o ni se proto staljak;/msirámcemjeho Života.
Prvníobdobíjeho zájmu o Mickiewicze jsou léta1841-1842,kdy siHavlíček v sešitkunadepsanémPŤepisyz polské poezie opisuje v polštiněněkteré
Mickiewiczovy básně (nebo sije takédává opisovatpolskymi pŤáteli),napŤ.Lilie, Widzenie sig w gaju, PowrÓt taty,Kurhanek Maryli nebo Blogoslawieristwo
(Z Petrarki),spolu s vysvět|ivkamike s|ov m, kter m nerozumě|(většinaekvivalent je česká,některéjsou německé).PŤekládátakériryvky Mickiewiczovy
(na zábásnicképrÓzy Knihy ndrodu polskéhoa LamennaisovaSLova věŤícího
polského
kladě
pŤek|adu),snažíse takésám napsatpodobn;/mysticky znějici'
pateticky text (Modlitba vlastence).Pod vlivem polsk1ich kolegťr(viz Taraj.
lo-Lipowska 1999) a prostŤednictvím
v|astníčetbyv polštině,kterése pilně věnoval, nadchnut1imyšlenkouobnoveníčeskéhonároda, naše|v mesianistické
ideji vy stěnísv1ichprudk]/chmladistvych pocitŮ, zprisob Ťešení
rozpakri' ktepodŤizovánímstátním
rézprisobil konflikt mezi náboŽenstvíma |oaja|istick1/'m
zájrnrim,pňejatjm od rodičrja učitelŮ,a ,,s|ovanskoumyšlenkou..,s jejím od.
porem v či církvi a státnímoci a s jejím antiněmeck m ostŤím.Mesianistické
proudy v tehdejšímpolskémmyš|enínabizely možnostsladěnítěchto dvou ne-

nepňátelinároda, leč 'jméshodn/ch tendencí,tj' možnostboje s utlačovate|i,
Boha..'
nem Boha..' ba i ,,v zájmu
Mickiewiczovy Knihy ndrodu polskéhoa Knihy vyhnanstvípolského' pojako ,,katechismy..
dobně jako Lamennaisova Slova věíícího,f.ungovalytehdy
v
mj.
Haliči a Velkopolopisech
v
četnych
pro Poláky, od roku l833 kolovaly
demokrapolitickému
_
Vzorem
pátra|a.
sku rakouská policie po nich urputně
ZÍotoŽíování
,,volnosti..a ,,víry..
tickémumyšleníby|y nábožensképaraboly.
rozšiÍovan!m
K
těmto
patriotismu.
vydatrrěpŤispívalok utváieníromantického
Dzjadramatu
romantického
text m se záhy pŤipojilatŤetíčástMickiewiczova
dy, kterou Havlíčektakéčetla pÍekláda|.
Stopy četbydílaA. Mickiewicze jsou všakpatrnérovněžv Havlíčkověpublicistice a v novináÍskéčinnosti.NapÍ.jakémusipanu Jelenovi vytfká' Že ,,hraje roli Wallenroda..(Havlíčekl986: 369),jeden z článkriv časopisuSlovan nadepisujeTemno všude,ticho všude,co to bude, co to bude? a pŤipojujek tomu
z druhéčástiDziad ), ačkolivobsahčlánkupouze volpramencitátu (dvouverší
ně navazujena dílo Mickiewiczovo.
Společn]/chmotivťra názor'Ůje určitěvíce:některéz nich souvisejís dobov]}'miproblémy,zrcadli diskuse vedenév kruzích,kterése zajimaly o po|itiku.
V Mickiewiczově básni s incipitem Ggby za |udkrzycz4ce (Huby jménemlidu
Kičící),jejíŽ vznik je datovándo období l 832-1 836,je obsaženahoňkáreflexe
lidu vričijeho obhájcťrm(cituji riryvek ve vlastnímpňekladu):
nad ,,vděčností..
,,Ruceza lid bojujícílid sám usekne l Jménalidu milá lid pozapomene..(Mickiewicz |986:332)' Ve|mi blízk! je Hav|íčkrivnázor vyjádŤen]/ve Slovanu'.
se vydáváš,nesmíš
,,KdyŽ se lidu ujímáš,proř pracuješaneb v nebezpečenství
vděčností[...]Jest
jmenujeme
životě
v
obyčejném
nikdy za to očekávatito, co
lepšího,neboť
jest
něco
kdo
očekává
kaŽd ,
to věc zcela pŤirozenáa pošetil:/
a odvděčnosti
hledá
ktery
každ;i,
ošizenbude a trpce sklamán v nadějíchsvych
163).
měny od lidu za svépráce pro lid..(Morava l99l:
Druhévlrazné obdobístudovánípolskéhobásníkaa věštcejsou|étainternace v Brixenu, kdy vznikajíčesképŤekladybásníPaníTwardowskáa TŤi Budrysovci' Balada litevská' Nejsou prostépolonism , i když, jak to zdrjvodnila
K. Kardyni-Pelikánová,jsou zde patrnésnahy o správnourecepci u česk ch čtenáňri_ pokus o adaptaci polsk ch reálií na podmínky životačeskéspolečnosti
(Kardyni-Pelikánová: l 986).
Méně znám]i Havlíčktivpňeklad'kter]/vznik| v téžedobě, je Smotr Petrohradsk;f(Przegl4d wojska, čili: Prohlídkavojska, z Dziad , částiIII, Uryvku).
pÍekla.
Díky tomutoje Karel HavlíčekBorovsk pokládán za prvníhočeského
dateleDziadri Adama Mickiewicze (později je pŤek|ádaliVrchlick! a Halas).
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(PÍehlídkavojska)'
wicz chvatnémulíčenínelidského,hr zného manévru
popisuje zábavy o národníchsvátcích(Gulařje)' Mickiewicz věštícarHav|íček
(pomníkPetra Velikého)a temně napovídápostvu zkázu ,kaskády tyranstva,
pramsfu budoucnosti(oleszkiewicz), Havlíčekradostněrozechvěn ,Svátkem
věrn;fm
i
ruskému.
národu
,pravym
pŤání
tlumočí
,pravoslavnému
voslavnosti.
Čechrim.: mnogája léta!..(Chalupnj |929: 260-6|).
obrazy z Rus a Smotr Petrohradsk! obsahujíněkterá podobná tvrzení,avšak
vtipvyjádŤenázcela odlišnlm zprisobem.V Gulařju Havlíčekvyprávílehk]/m
takony. ton".. ',Nepochybujeme také,žese pán tak nemrzí,kdyŽ kopne kriř
uéhokočího,jakoby se hněval, kdyby kočíkopnul koně.. (Havlíček|92.7:55).
Toto porovnáníhodnoty člověkas hodnotou koně u Mickiewicze (v piekladu

PŤekladSmotru Petrohradského
vydal ažv roce l864 Jan Neruda v časopisuRodinnti kronikn. Publikace byla ovšemcenzurována,z celkovéhomnoŽství334
veršrijich vyškrtl vydavatelnebo cenzor l36. Šlozejménao ty verše,kteréobsahovaly ostry ritok na carskéRusko. Cel1/text pÍek|aduvytiskl teprve deník
Tribuna v roce |923 a ve sbírceHav|íčkov1/ch
básní se tento pŤekladobjevi|
v Knize yeršri,kterou pŤipravilMiloslav Novotn , poprvévydanév roce l934.
Báseř Przegl4d wojska, ironickym a hněvivym tÓnem líčící
pÍehlídkuruského vojska v carově pňítomnosti,
po kteréna náměstíz stalo dvacet mrtv;íchvojákti' byla polskou badatelkouMarií Janionovounazvána ,,plesdespocie..(Janion-Zmigrodzka 1978: l99)' Hav|íčekji pňeložildosti věrně, i když česk;fpolonista Kare| oliva namítá,že pŤekladmá vrjčioriginálu většístatičnostobrazu
je stejněexpresivnía ironick1ija(oliva l954). oliva dodává, Že jazyk pŤek|adu
jazyk
ko
vlastní Havlíčkovytvorby a takéŽe se pÍek|adatelsnaŽíuchovat ruslqi
ráz textu,když napŤ.pňekládá,,przegl4dwojska..rusismem ,,smotr...Sloka ,,Cár
byl v kabátě ze|enéms portami / a klobouk s peŤím;cár 1e vŽdy v munduŤe./ vo.
jensk mundur,to je cárská k Že'lciír roste,Žije' hnlje s v;íloŽkami..prisobí
dokonce ironičtéjineŽ Mickiewiczriv originál (Kardyni-Pelikánová l986: 48).
Do četnlch v;íbor z Havlíčkovadíla,kterév českéliteratuÍenesouobvykle
náZev Cesta na Rus nebo obrazy z Rrrs, Smotr Petrohradsk;/ není začleněn,
pŤestoŽepro celkovou perspektivu zde b1ivaly zaÍazoványpŤekladyz Gogola
nebo riryvky ze soukrom1/chdopisťrz Ruska. Havlíčkrlvvlastníliterárníobraz
Ruska je ovšemjiny, neznamenáto však,Že je v rozporu s verzíMickiewiczovou - spíšejde o jin! zorn;/ he|,jin! národní če|'jiné zkušenostis Ruskem
(ze stranyHavlíčkovyv tédobě menší).Emanuel Chalupny srovnává cestopisnéaspekty tŤetíčástiDziad a Havlíčkov!chobrazťlz Rus a konstatujenásledující:,,Mickiewicz i Havlíčekstejnějsou dojati mohutnostíRuska, stejně mi.
lují rusk1/lid (akkoli jádrojeho, rolníky,dúkladněnepoznal žádnyz nich) a ne.
návidícarskou despocii; stejně nev|ídněse dívajína PetraVelikéhoajeho pÍeRusko v oděv civilisace západni;stejněse cítív Rusku
kotné silí, pŤevléknout
opuštěni,a vzrušenijsouce za|étajivzpomínkamido svéhodomova. Popisují
i obdobnévěci a události, jenže se základním rozdílem:Mickiewicz pozoruje
severní,poevropštělycarsk! Petrohrad,HavlíčekjižnějšístaroruskouMoskvu;
Mickiewicz pÍicházído Ruska jako vězeř a mučedník,Hav|íčekjako nadšeny
cestujícíSlovan za dočasnm povoláním |...) lizda na RuS Mickiewiczovijeví
se zběsillm riprkem do divokého,bíléhomoŤeseverníchpustin, Hav|íčkovijana všechnystrany.Mickiewiczoko ,vyražení.pÍi letu mezi blátem, stÍíkajícím
vi Petrohradje metropolí,zbudovanoudábelstvím,Havlíčekv Moskvě a rus'
klch městech vidí 'pravy ráj.. Největšíobraz ruskéhoživotavěnova|Mickie-

Havlíčkově)zní mnohem vážnějia tragičtěji:
A dávno o tom vědíjiž Rusíni'
neb za dobréhokoně gardistského
tam m žeštŤivojáky dobrékoupit
a tŤikráttolik za oficírského;

t...1

Císďské suchéa zedÍenéherky,
i ty poslední,co vozí špitály'
když taxírujícárské kapitály'
ceníse vždycky:klisna za dvě selky.

(Havlíček|934:260)

Lze pŤedpokládat, žečesky básník Íim,Že Przegl4d wojska píeložil (stalo se to
vyjádŤilsouovšemmnohem později, kdyŽ uŽ měl více životníchzkušeností),
pÍekladu
text, ktehlas s těmito Mickiewiczovlmi názory. PÍekladatelsi volí k
Smotr Petrohradsk!je drur]i ho uchvátí,jehožsmysl sdílí.Pokud jde o poŤadí,
hlm v poňadí Havlíčkov]/mbásnickfm dí|em, hned po KŤtu sv. Vladimíra,
i když ne dílem vlastním.
z MickieZ brixenskéhoobdobí pocházi takécyklus epigramri pŤeložen;/ch
wiczovy sbírkyZdania i uwagi z dziet Jakuba Bema, Aniota Šlqzaka(Angelus
Silesius)i Sg-Martena (Tuchy a vahy z díla Jakuba Btihma' Angela Silesia
jak píšeWiktor Weintraub,kontemplaci vztahu
a Saint-Martina),zosobujících,
člověkak Bohu, pŤedevším
v tom ohledu,kterj zpochybřuje pozemskou život.
ní moudrost a dokonce je jejím protikladem (Weintraub |982:329.30)' tedy
Havlíčkovyepiz díla, kterése diametrálně lišíod dosavadní',pŤemoudŤelé..
gramatickétvorby.Tento cyklus maxim, kter1/vznikl na mystickémideovémzá'

t8'l
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PŤekladSmotru Petrohradskéhovydal ažv roce 1864 Jan Neruda v časopisuRodinná kronika. Publikace byla ovšemcenzurována,z celkovéhomnoŽství334
veršťrjichvyškrtl vydavatelnebo cenzor l36. Šlozejménao ty verše,kteréobsahova|yostr]Íritok na carskéRusko. Ce|y text pŤek|aduvytiskl teprve deník
Tribuna v roce |923 a ve sbírceHav|íčkovch básní se tento pŤekladobjevil
v Knize verš ,kterou pŤipravilMiloslav Novotn , poprvévydanév roce l934.
Báseř Przegl4d wojska, ironick1ima hněvivlm tÓnem líčící
pňehlídkuruského vojska v carově pŤítomnosti,
po kteréna náměstíztistalodvacet mrtv ch vojákti' byla polskou badatelkouMarií Janionovounazvána ,,p|esdespocie,.(Janion_Zmigrodzka 1978: l99). Havlíčekji pŤe|ožil
dosti věrně, i když česk!polonista Karel oliva namítá,Že pňekladmá vričioriginálu většístatičnostobrazu
(oliva l954). olivadodává,Že jazykpŤekladujestejněexpresivníaironick1i
jako jazyk vlastníHavlíčkovytvorby a takéžese pňek|adatelsnažíuchovatrusk
ráz textu,když napŤ.pňekládá,,przeg|4dwojska..rusismem,'smotr...Sloka,'Cár
byl v kabátě zelenéms portami/aklobouk s peiím;cár jevždy v munduŤe,
/ vojenskj mundur,to je cárská k že,/ cár roste,žije,hnrjes vfložkami..ptisobídokonce ironičtějinežMickiewicz v originál (Kardyni-Pelikánová l 986: 48).
Do četn1/ch
vlbor z Hav|íčkovadíla,kterév českéliteratuňenesou obvykle
název Cesta na Rus nebo obrazy z Rus, Smotr Petrohradsk! není začleněn,
pŤestože
pro celkovou perspektivu zde b;ivaly zaÍazoványpňekladyz Gogola
nebo riryvky ze soukromych dopisri z Ruska. Havlíčk v vlastníliterárníobraz
Ruska je ovšemjiny' neznamenáto však,Že je v rozporu s verzíMickiewiczovou - spíšejde o jin zorn1irÍhe|'jin1/ národní čel'jiné zkušenostis Ruskem
(ze strany Havlíčkovyv tédobě menší).Emanuel Chalupn1/srovnává cestopisnéaspekty tňetíčástiDziad a Havlíčkov1/ch
obrazú z Rus a konstatujenásle.
dující:,,Mickiewicz i Havlíčekstejnějsou dojati mohutnostíRuska, stejně milují rusk1/lid (akkolijádrojeho, rolníky,drjkladněnepoznalžádnyz nich) a nenávidícarskou despocii; stejně nevlídněse dívajína PetraVelikéhoajeho pÍe.
kotné silí, pŤevléknout
Rusko v oděv civilisace západni;stejněse cítív Rusku
opuštěni,a vzrušenijsouce za|étajivzpomínkamido svéhodomova. Popisují
i obdobnévěci a události, jenže se zák|adnímrozdílem:Mickiewicz pozoruje
severní,poevropštěl1/
carsk! Petrohrad,HavlíčekjiŽnějšístaroruskouMoskvu;
Mickiewicz pÍicházido Ruska jako vězeř a mučedník,Havlíčekjako nadšeny
cestujícíSlovan za dočasnympovoláním [...]Jízda na Rus Mickiewiczovi jeví
se zběsil1/m prkem do divokého,bíléhomoŤeSeverníchpustin, Havlíčkovijana všechnystrany.Mickiewiczo.
ko ,vyražení.pÍi letu mezi blátem, stŤíkajícím
vi Petrohradje metropolí,zbudovanoudábe|stvím,Havlíčekv Moskvě a rus.
klch městech vidí,pravy ráj.. Největšíobraz ruskéhoživotavěnoval Mickie-

nelidského, hrrizného manéVru (PÍehlídka vojska)'
wicz richvatnému líčení
o národníchsvátcích(Gulařje)' Mickiewicz věštícariavličet popisuje zábavy
(pomníkPetra Velikého)a temně napovídápotyranstva.
,kaskády
'iuu
"m'u
Havlíčekradostněrozechvěn ,Svátkem pra(oleszkiewicz),
irstu budoucnosti
národu ruskému.i ,prav;/mvěrnym
pŤání
,pravos|avnému
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260-61),
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se
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koně
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s
člověka
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porovnání
Toto
a
tragičtěji:
vážněji
mnohem
zní
Havlíčkově)
A dávno o tom vědíjiž Rusíni'
neb za dobréhokoně gardistského
tam mrjŽeštŤivojáky dobrékoupit
a tÍikrát tolik za oficírského;

t...1

Císďské sughéa zedŤenéherky'
i ty poslední,co vozí špitály'
když taxírujícárskékapitály'
ceníse vždycky:klisna za dvě selky.

(Havlíček1934:260)

Lze pŤedpokládat,že česk]íbásník Íim,ŽePrzeg|4d wojska pŤeloŽil(stalo se to
vyjádíil sou.
ovšemmnohem později, kdyŽ uŽ měl více Životníchzkušeností),
hlas s těmito Mickiewiczov mi názory' PŤekladatelsi volí k pŤekladutext, kte11/ho uchvátí,jehožsmysl sdílí.Pokud jde o poŤadí,
Smotr Petrohradskyje dru.
hlm v poŤadíHavlíčkov1/mbásnick1/m dílem, hned po KŤtu sv, Vladimíra,
i když ne dílem vlastním.
Z brixenskéhoobdobí pochází takécyklus epigramri pŤeloženychz Mickiewiczovy sbírkyfuania i uwagi z dziet ]akuba Bema, Aniota Šlqzaka(Angelus
Silesius) i Sg.Martena (Tuchy a rivahy z díla Jakuba B<jhma,Angela Silesia
a Saint-Martina),zosobujících,
jak píšeWiktor Weintraub,kontemplaci vztahu
člověkak Bohu, pŤedevším
v tom ohledu,kterf zpochybřuje pozemskou život.
ní moudrost a dokonce je jejím protikladem (Weintraub |982:329_30)' tedy
z díla, kterése diametrálně lišíod dosavadní,,pŤemoudÍelé..
Havlíčkovyepigramatickétvorby.Tento cyklus maxim, kter1/vznikl na mystickémideovémzá-
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kladě, se setkal se zájmem tehdejšíčeskéspolečnosti:František
Ladislav Čelakovsky z nich pŤeložildvě, Havlíčektňicetdevět (sou to asi dvě
tňetinyz celkovéhopočtuepigram , kterépÍeloži|).Mickiewiczovské epigramy
navíc teh.
dy pŤekládalVáclav Štulca pozdějšíchčesklch pŤekladatelri
uyto rretotit;jeoním z nich byl Jakub Deml (Babler l956)'
Hav|íčkrivsilny zájem o mystické epigramy Mickiewiczovy
nevyhovuje
známémuportrétuhrdiny a spisovatele:portrétustŤízlivého
realisty,utilitaristy,
1ehoŽnázory jsou hlavně pĚízemnía praktické.Lze pŤedpokládat,ieprávě okol.
nosti brixenskéhoexilu _ spisovatelovaizolace od prostŤedí,
od veci, kter mi
nejvícežil - mu napomohly k zamyšlenínad ,,posledními..věcmi
a Že moŽná
byl veden četboua pŤekládánímepigramriZdania i uwagi, když měl v
myslu
napsat lyrick;i cyklus o posledníchvěcech člověka(názor Mariana
Szyjkowského).Napsal z něho dvě čísla:Hrob a Žtvotvěčny,vekterlch nekonečno
a nesmrtelnosthodnotí materialisticky' nikoli metafyzicky _ jako pŤeměnujedné
hmoty v druhou.Útěchou pro toho, kdo odcházído hrobu,necnťleperspektiva,
Že osladíkávu hezkym děvčatrjm'protože|ípazasazenánahrobávykrmí
včely,
kterédodajík tomuto rjčelumed, sugerujeautor.
Hav|íčkrivzájem o Mickiewicze a jeho pochopení(pŤek|admusíb]it pňedevším
co nejlepšímpochopenímdíla)jsou nejen polemické,ale takéobohácující.Przegl4d wojska tvoŤíkontrapunktke stále se měnícímuHavlíčkovuhodnocení
Ruska:
s|ovanoÍjlskáidea|izace- zklamání - návrat k idealizaci, tÍebaže
relativnía podmíněné.RanépňekladyKsiggi narodu.,,, jakoŽi pŤekladyU.arí i uwag, pocházejíci ze zraléhoobdobí,jej vedly do oblasti metafyziky,kterou šibalskyneodmítal,jako ve sv ch četnlch epigramech,n:ibrŽpečlivězkouma|, pňestožese sám pŤiklá.
něl k tezi, Že světje uspoŤádan!a poznateln ve sv ch pŤírodních
cyk|ech.
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kladě, se setkal se zájmem tehdejšíčeskéspolečnosti:FrantišekLadislav Čelakovsky z nich pŤeložildvě, HavlíčektÍicetdevět (sou to asi dvě tŤetinyz celkovéhopočtuepigramrj,kterépŤeložil).Mickiewiczovské epigramy navíc tehdy pŤekládalVáclav Štulca pozdějšíchčesk]ích
pňekladatelribylo několik;jedním z nich byl Jakub Deml (Babler l956).
HavlíčkŮv si|n;/ zájem o mystické epigramy Mickiewiczovy nevyhovuje
známémuportrétuhrdiny a spisovatele:portrétustÍíz|ivého
realisty,utilitaristy,
jehožnázory jsou hlavně pŤízemní
a praktické.Lze pňedpokládat, Žeprávě okolnosti brixenskéhoexilu _ spisovatelovaizolace od prostŤedí,
od věcí, kterymi
nejvícežil - mu napomohly k zamyšlenínad ,,posledními..
věcmi a že moŽná
byl veden četboua pŤekládánímepigramriZdania i uwagi, když měl v rimyslu
napsat lyrick]/ cyklus o posledníchvěcech člověka(názor Mariana Szyjkowského).Napsa| z něho dvě čís|a:
Hrob aŽivotvěčn!, ve kter]ichnekonečnoa nesmrtelnosthodnotí materialisticky' nikoli metafyzicky - jako pŤeměnujedné
hmoty v druhou. Útěchou pro toho, kdo odcházído hrobu,nechťjeperspektiva,
Že osladíkávu hezk m děvčatrim,protože|ipazasazená na hrobě vykrmí včely,
kterédodajík tomuto čelumed, sugerujeautor.
Havlíčkrivzájem o Mickiewicze a jeho pochopení(pňekladmusíblt pňedevším
co nejlepšímpochopenímdí|a)jsou nejen polemické'a|e takéobohacující.Przegl4d wojska tvoŤíkontrapunktke stále se měnícímuHavlíčkovuhďnocení Ruska:
slovanofilská idealizace - z(amání - návrat k idealizaci, tŤebaže
relativnía podmíněné.RanépňekladyKsiggi narodu...,jakoŽi pňek|adyUaít i uwag,pocházejici ze zra|éhoobdobí'jej vedly do oblasti metafyziky,kterou šibalskyneodmítal,jako ve svlch četnlch epigramech,n1/bržpečlivězkoumal, pŤestože
se sám pňikláněl k tezi, žesvětje uspoňádan!a poznateln ve sv ch pŤírodních
cyklech'
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Pozdnínebo opožděnfromantismus?
Ceská poeziedruhépo|oviny19.sto|etí
vyvojromantismuv západníEvropě
a da|ší
Z D E N Ě x H R B A T A ,M A R T | t .pl R o c H Á z x n

Pozdníromantismusje problematick;1i
pojem. Podle někter1ichromantik , napŤ.
Friedricha Schlegela, je romantismus ,,progresivníuniverzální tvorba.. věčně
ke svlm ideálrjm.Podle někter1ichvykladačriromantismu,napŤ.HasměŤující
rolda Blooma, se ',č|ověkprorokovan romantiky..stále jen rodía ještě',neztělesnil svéproroctví..(Bloom, ed. 1970: 24). Z tohoto hlediska nemrižebyt žádn! romantismus ,,pozdní...Podle jin;/ch kritik , napň.Paula de Mana, se romantismusvyznačujeztrátou možnostipostihnoutvysostny moment lidskéexi.
stence,okamžikpar sie, novéhopÍíchoduposvátnaa návratucelistvéhoBytí.l
Z tohoto hlediska je každyí
romantismus,,pozdní,,,
Pozdní romantismusje tedy literárněhistorickákategorie,kterou nelze vysvět|itpouze filozoficky nebo esteticky.Pňedpokládáurčit1iv1ivoj,existenci ,,raného..a ,,vrcholného..romantismu, na nějŽ určitlm zp sobem ,,reaguje...
V tomto pŤíspěvkuvšakneprijdeo demonstracipŤíčinného
mechanismuliterárních dějin' n1/bržo zamyšlení nad stylovymi odlišnostmi romantické tvorby
v pr běhu 19. stoletía zvláštěv české|iteratuňe,
která se v době obrozenívyví.
jela v rámci r znlch národníchromantismrj,alev niž se až na určitévyjimky
neprojevilromantismusvrcholny.
Zák|adní tendencívrcholnéhoromantismuje poetizace světa prostŤednictvímbásnickéimaginace,tvorby jednotlivce' hledajícíhosvrij hlavnísmysl mimo společnostajejí hodnotováměŤítka,
napŤ.v platonskévizi, ve spojenís kosmickou energií,s ,,dušísvěta..,ale takév ironické hňe.Tyto rysy nacházíme
i u těch romantikrj,kteŤípěstujíhruzostrašné
žánry,nebo u těch,jejichž tvorba
má' jako v pŤípadě
Máchově, silnéexistenciálníladění.Pozdníromantismusse
vztahujek vrcholnémuromantismu v něko|ikerémsmyslu:
l) Zdrirazřuje ideálnost romanticképoezie _ zejménajejíprorockou nebo
apokalyptickou povahu _ s ohledem na exkluzívníspolečenskouroli básníka,

l

,

Srov'de Man (l984: 62),TjŽ(|919:40,68, 69).
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Českápoeziedruhépo|oviny19.sto|etí
uyvojromantismuv západníEvropě
a da|ší
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Pozdníromantismusje problematick;/pojem. Podle některlch romantikri,napŤ.
Friedricha Schlege|a'je romantismus ',progresivníuniverzální tvorba.. věčně
směÍující
ke svym ideálrim. Podle některlch vykladačriromantismu,napŤ.Harolda Blooma, se ,,člověkprorokovan! romantiky..stálejen rodía ještě
,,nezlělesnil svéproroctví..(Bloom, ed. 1970: 24). Z tohoto hlediska nemtiŽe bÝt žád'ny romantismus ,,pozdní..'Pod|e jinych kitik , napň.Paula de Mana, se romantlsmusvyznačujeztrátou možnostipostihnoutvysostny moment lidskéexistence,okamžikpar sie, novéhopňíchoduposvátnaa návratu celistvéhoBytí.l
Z tohoto hlediska je každyí
romantismus,,pozdní...
Pozdní romantismusje tedy literárněhistorickákategorie,kterou nelze vysvět|itpouze filozoficky nebo esteticky.PĚedpokládáurčit! vyvoj, existenci
,,raného..a ,,vrcholného..romantismu, na nějž určitym zprisobem
,,reaguje...
V tomto pŤíspěvkuvšaknepújdeo demonstracipÍíčinného
mechanismuliteriírních dějin, n;./bržo zamyšlení nad stylovymi odlišnostmi romantické
tvorby
v pniběhu 19. stoletía zvláštěv českéliteratuŤe,
kferá se v době obrozenívyví.
jela v.rámci r zn;ich národníchromantism
, a|e v nížse až na určitévyjimky
neprojevilromantismusvrcholny.
Zák|adni tendencívrcholnéhoromantismuje poetizace světa prostŤednictvímbásnickéimaginace' tvorby jednotlivce. hledajícíhosvrij hlavní
smysl mimo společnostajejí hodnotováměÍítka,napŤ.v platonskévizi, ve spojení
s kosenergií,
s
světa..,
ale
také
,,duší
v
ironické
hňe.
Tyto
rysy
nacházíme
Ti"tol
t u těch romantikri, kteŤípěstují hruzostrašnéžánry,
nebo u těch, jejichžtvorba
má, jako v pŤípaděMáchově, silnéexistenciálníladění.
Pozdníromantismusse
vztahujek vrcholnémuromantismu v několikerém
smyslu:
l) Zdrirazřuje ideálnost romantické poezie _ zejménajejíprorockou
nebo
apokalyptickou povahu - s oh|edem na exkluzívní
společenskouroli básníka,
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Srov'de Mal (|984:62).Tyž(|919:40,
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jeho posvátnouautoritu ,,věštce..
a ,,vizionáňe..,
ale takéjeho odpovědnostvtiči
národu a ce|émulidstvu.
2) Zdtrazťlujenezávislost tvorby ve smyslu autonomieuměleckéhojazyka,
svébytnostiobrazúa symbol . Báseř nemusímít pÍím]/vztah k básníkovunitru nebo imaginaci.
3) Vyhrocuje ironickou reflexi základníchromantickjch témata postupri,jimiž se vyznačujeromantismusvrcholny.Tato reflexe nevedejen k pouhéparodii staršíbásnickétvorby, a|e pÍinášínovétv rčíimpulsy'
4) Má však takéformu určitého
,,zkrocení..nebo tlumu revolty vrcholného
romantismu.K tomu docházi v biedermeieru,česképozdně obrozenskénebo
viktoriánské|iteratuŤe.,
Ztěchto čtyňvztah si budemevšímathlavně prvníhoa tŤetího'
Ze1ménaprvní se totiŽ v,lrazně projevujev českéepicképoezii2. poloviny l9. stoletívzniklé pŤedobdobímmoderny,a to pŤedevším
v tematicea stylu prorockéa apokalypticképoezie. Tou se bude zab vat prvníčástpŤíspěvku;
druhá se pak pokusí
ukázat'jak romantick;i profétismuspostupněnahrazujetendenci k ironickému
pŤehodnocení
romantick1ichtémata postupti.
V Prologu ke Zlomkúmepopeje(l 886) JaroslavaVrchlického se do básníka
zatinaji spáry Poezie' která ho unášído nadoblačného
prostoru.Touto personifikacíje obětíi vyvolencem, neboťpoezie znamenáutrpeníi krásu' Je-li jedno
spjatés druh;lim,neníriniku.,,Jižstokrátděljsem: Nechci, nechci [''.]Ale nyní musím..(Vrch|icky 1950:9, l2)' Toto ,,nechci- musím..vyjadŤuje
fátum romantickéhoepickéhoa ideovéhobásníka,a tímvícenárodněromantickéhobásníkav Čechách.Vynesen do ob]ak poezie, ziskáváaž nadlidskou schopnostpo.
hledu, vnímavosti,stává se jakousi metonymií|idstva,zahrnujícívšechnyduše,
osudy' děje. Z v,!šinpoezie obhlížídějiny země a lidstva,jejich pŤítomnost
i budoucnosta pŤitomdrŽíkahan Svět|aa Pravdy sjasnym vědomímtoho, co bylo,
co je a co má b;ít.NovodobápansoÍiese prolínás pan-básnictvím'
Básníkje nad
světem i všímsvětem, obdobnějako Shakespeareve vizi V. Huga. ,,Cel1/svět
procházi jeho sítem,/ Vešker1/Život svírá v strašné
svéruce...]Jeho privi|egovanépostaveníneustálestvrzujíslovesa,obvyk|ev prvníosobě,',vidět,ziit,slyjimiž se uplatřuje prorocky tÓn nebo ojediněly dar proroka. Situace
šet,tušit..,
romantickéhobásníka však neníjednoznačná'Jakoby kolísá mezi - na jedné
straně - zvěstovatelema ,,rezonérem..
nadosobnípoezie, tedy nejvyšších,
ta.

jemn;/chsil, a - na stranědruhé- novodobym Prométheem,titánem a stvoÍitelem, píípadněorfeem, tv rcem umění,kterév jistém slova smyslu ovládá pŤíbásnícijsou platonsklmi interpretyM zy, avšak
rodu' obdaŤenibožskoupŤízní,
narozdi| od dávn1/chrapsÓdri nejenŽetvoňíumění,anižu nich rozum zcela pňenechával místo inspiraci, ale takédisponujípoznánírrl.V tÓnu i pozici romantickych epikri se uplatřují oba vzorce, i kdyžanijedenjednoznačně:zvyšujízávažnostpoezie a podtrhujíjejí poslání právě kolísavou,záhadnou variacípŤejež hraje na svrchovanéatributytvorby.Taje stŤídavě
(božím)
božsk1/m
durčení,
vlastníbožskoukreací.
vnuknutím,stŤídavě
Syntetick! romantismus,romantismusepopejía idejí,se vyznačuje,jak známo, mohutn mi slovy-granity a jim odpovídajícímifrázemi, kterym obvykle
atributy.Básníci zcela samozŤejměvědí(nenírozurčující
chybějídiferencující,
coje Světlo, Pravda,Práhodující,zda to opravdu vědí,ale ona samozŤejmost),
vo, Spravedlnost,Svoboda,Lidskost' Pokrok, Práce, a naopak,co jeLeŽ,Tma,
Blud atp' Proto tyto entity mohou kdykoli oslovovatjako evidence,jejichŽ vyavyzyvat kjejich nanebo dokonce svatokrádeŽné,
mezovániby bylo zbytečné
ukaplněnínebo dosažení'
Mají cíl a pevnouvíru,mohou tedy píedkládatŤešení,
zovat směr, vyzyvat k činu..odtud známá naléhavosta kazatelstvíČechovy
ideovéa epicképoezie. Básník pobízi,protožemusí a zná. Co zná? Pňedevším
vidí rozvrženísvětel a stín , pravdy a k|amu,dobra a zla, lidskosti a nelidskosti,
dokonce ví, že sny a utopiejsou nejen kolébkou,jak ŤíkáLamartine,ale i skutkem budoucnosti.Tak Slávě-Slavii, Čechovumilovanémusnu, ,,kyne / chvíle
ona veliká..,smládežje vyzyvána, aby vždyves|ovalak ,,velikémucíli..,byla stáU těchto pokyn
le tam, ,'kde pokrok..,a směÍova|aza ,,hvězdoubudoucnosti...o
a sociálního
nelze nevnímatjistou vtíravoutajemnostvelklch slov profétického
romantismu_ tedy tajemnostpro nás, ne tak pro věštcea kazatele,kter! Sev osobě SvatoplukaČechapo svlch vyzvách k činuleckdy cítí,jak se to prorokťrm
a mentor m stává, ,,v poušti kazatelem...'Pokud obrysy budoucnosti-cílenespllvají se selankou,jasně se rysujía záÍi právě díky těmto označujícím.
Y Legendě věk Yictora Huga je pojetíuniverza manichejské.Cyklickou architekturoudíla stoupá člověk,jakkoli po nepŤímočaré
dráze zvrat'i a regres ,
Na tematiku posvěcení umění i umělce a profétismus v období romantismu se zaměÍujípráce Paula Bénichoua
(t973, t971).

'

S. Čecb: Zimní fantuie, in Jitžnípísně (|887), cit. vydání |9 | l : 38.

"

BráseĎMládeži (ibid.: l4l)'

Srovnání biedermeieru a šíŤepojatéviktoriánské literarury, zahrnujícíi historicky román Waltera Scotta, provádí Virgil Nemoianu (l984).

.

.

'

BáseĎ ll p@te. l835, in lz.s ContenPl ions (|928: 200).
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jeho posvátnouautoritu ,,věštce..
a ,,vizlonáÍe,,,
ale takéjeho odpovědnostvriči
národu a celémulidstvu.
2) Zdtraz uje nezávislost tvorby ve smyslu autonomieuměleckéhojazyka,
svébytnostiobraz a symbolri.Báseř nemusímít pŤím!vztah k básníkovunitru nebo imaginaci.
3) Vyhrocuje ironickou reflexi základníchromantick1ichtémata postupri,jimiž se vyznačujeromantismusvrcho|ny.Tato reflexe nevedejen k pouhéparodii staršíbásnickétvorby,ale pŤináší
novétv rčíimpulsy.
4) Má však takéformu určitého,,zkrocení..nebotlumu revolty vrcholného
romantismu.K tomu docházív biedermeieru,česképozdně obrozenskénebo
viktoriánskéliteratuÍe.2
Ztěchto čtyrvztah si budemevšímathlavně prvníhoa tŤetího'
Zejménaprvníse totižv, razně projevujev českéepicképoezii2. poloviny l9. stoletívznik.
lé pŤedobdobímmoderny,a to pŤedevším
v tematicea sty|u prorockéa apoka.
lypticképoezie. Tou se bude zab vat prvníčástpiíspěvku;druhá se pak pokusí
ukázaÍ,jakromantick]/profétismuspostupněnahrazujetendenci k ironickému
pŤehodnocení
romantick ch témata postupri.
V Pro|ogu ke Zlomk m epopeje( l 886) Jaros|avaVrchlického se do básníka
zatina1ispáry Poezie, která ho unášído nadoblačného
prostoru.Touto personifikacíje obětíi vyvo|encem'neboťpoezie znamenáutrpeníi krásu' Je-li jedno
spjatés druh1im,neníriniku.,,JiŽstokrátděl jsem: Nechci, nechci [...] Ale nynímusím..(Vrchlick! l950: 9, l2). Toto ,,nechci- musím..vyjadňujefátum romantickéhoepickéhoa ideovéhobásníka,a tím vícenárodně romantickéhobás.
níkav Čechách.Vynesen do oblak poezie, ziskáváaŽ nad|idskouschopnostpo.
hledu, vnímavosti,stává se jakousi metonymiílidstva, zahrnujícívšechnyduše,
osudy' děje. Z v!šin poezie obhliŽídějiny země a |idstva,jejich pŤítomnost
i budoucnosta pňitomdržíkahan Svět|aa Pravdy sjasnym vědomímtoho,co bylo,
co je a co má b1/t.Novodobá pansoÍiese prolínás pan-básnictvím.Básníkje nad
světem i všímsvětem, obdobnějako Shakespeareve vizi V. Huga. ,,Cel;ísvět
procházijeho sítem,/Vešker! životsvírá v strašné
svéruce..'rJeho privilegovanépostaveníneustálestvrzujíslovesa,obvykle v prvníosobě, ,,vidět,zŤít,slyšet,tušit..,jimiž se uplatřuje prorock! tÓn nebo ojediněl;/dar proroka. Situace
romantickéhobásníka však neníjednoznačná.Jakoby ko|ísámezi - na jedné
straně - zvěstovatelema ,,rezonérem..
nadosobnípoezie, tedy nejvyšších,
ta-

jemnych sil, a - na stranědruhé_ novodob1imPrométheem,titánem a Stvorite1em,pÍípadněorfeem, tvŮrcem umění,kterév jistém slova smyslu ovládá pŤíbásnícijsou platonskÝmiinterpretyMrizy, avšak
rodu.obdaňeniboŽskoupÍízní,
rapsÓdri
nejenže
tvoŤíumění,anižu nich rozum zcela pÍe.
od
dávn1ích
narozdí|
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iickjch epikri se uplatřují oba vzorce, i kdyžanijedenjednoznačně:zvyšujízávažnostpoezie a podtrhujíjejí poslání právě ko|ísavou,záhadnou variacípňe.
jež hraje na svrchovanéatributytvorby.Taje stňídavě
božsklm (božím)
durčení,
vnuknutím,stňídavěvlastníbožskoukreací'
Syntetick1/romantismus,romantismusepopejía idejí,se vyznačuje,jakznámo, mohutnymi slovy-granity a jim odpovídajícímifrázemi, kter;im obvyk|e
určující
atributy.Básníci zcela samozŤejměvědí(nenírozchybějídiferencující,
coje Světlo, Pravda,Práhodující,zda to opravdu vědí,ale ona samozŤejmost),
vo, Spravedlnost,Svoboda,Lidskost, Pokrok, Práce, a naopak,co je Lež' Tma,
Blud atp. Proto tyto entity mohou kdykoli oslovovatjako evidence'jejichŽ vya vyzyvat k jejich nanebo dokonce svatokrádežné,
mezováníby bylo zbytečné
uka.
Ťešení,
plněnínebo dosaŽení.Mají cíl a pevnouvíru,mohou tedy pŤedkládat
zovat směr, vyzyvat k činu.aodtud známá na|éhavosta kazatelstvíČechovy
ideovéa epicképoezie. Básník pobizi, protožemusí a zná. Co zná? Pňedevším
vidí rozvrženísvětel a stín , pravdy a klamu, dobra a zla,lidskosti a nelidskosti,
dokonce ví, že sny a utopiejsou nejen kolébkou'jak ÍíkáLamartirre,ale i skutkem budoucnosti.Tak Slávě.Slavii, Čechovumilovanémusnu, ,,kyne / chvíle
ona veliká.,,smládeŽje vyzyvána, aby vŽdyveslovalak ,,velikémucíli..'byla stáU těchto pokyn
le tam, ,,kdepokrok..'a směŤovalaza ,,hvězdoubudoucnosti..'6
a sociálního
nelze nevnímatjistou vtíravoutajemnostvelklch slov profétického
romantismu- tedy tajemnostpro nás' ne tak pro věštcea kazatele'kter;Íse v oso.
bě Svatopluka Čechapo sv1/chvyzvách k činuleckdy cítí,jak se to prorok m
a mentorum stává, ,,v poušti kazatelem..'iPokud obrysy budoucnosti.cílenespllvají se selankou,jasně se rysujía záÍíprávě díky těmto označujícím.
Y Legendě věk YictoraHuga je pojetíuniverza manichejské.Cyklickou ardráze zvrat a regres ,
chitekturoudíla stoupá člověk,jakkoli po nepÍímočaré
.

Na tematiku posvěcení umění i umě|ce a profétismus v období romantismu se zaměŤujípráce Paula Bénichoua
(19'73,t977).

5
Srovnání biedermeieru a šíŤepojatéviktoriánské |iteratury,zahrnujícíi historick;Í román waltera Scotta, pro.
VíidíviÍgiI Nemoianu t l984)'

S' Čech:ziÍíní fantnie, in JitŤnípísně (|887), cit. vydání |9 l l : 38.
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Báseri Mládeži (ibid.: l4l).

BáseĎ Le poěte. l835, in Lls Contemplatlons(|928: 200)'
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od temnot ke svět|u.V diptychu ŠirémoŤe,Širénebe ( l859), jedné
zdominant
Legendy,nenasytn Leviatan pŤedstavuje
fatalitu války, zatímcoloď plujícíéterem symbolizuje konečné
vítězství|idstvanad starym osudem.VelkéapokalyptickétémastÍídátémavykoupení.K h|avnímurejstňíkuvizionáŤskych
romantikti patŤíapokalypticky tÓn. Je takéznakem i zbrani básnickych piorok jimiž
,
promlouvá boŽíhlas a kteĚívidí ,,Duchazrakem...'Tento tÓn
áo značnémiry zakládá postoj a postavenítěch, kdo jsou buď sami spásn;immajákem (V.
Hugo),
anebo ve skromnějšíčeskédikci těch' kdo neochvějněukazuji k spásnému
majáku Pravdy a jejímu ,,nesmrtelnému
zraku...uVlsledkem tÓnu, ktery častonavozují slova jako ,,tuším,
zŤím,vidím, slyším..,
je exaltovanávize. Ťu,jak pŤipomíná Jacques Derrida, nazval Immanuel Kant smrtí veškeréfilozofie (srov.
Denida l983: l9 a n.).K níby podle něj došlo,kdyby nad prozaickoufilozoÍií,
|ogickou metodou a jasnlmi koncepty pŤevážilesteticky zptisob reprezentace'
nad logem jakožto ratiem poetika pŤipomínající
Isidinu roušku.PoŘud si však
pĚipomenemepretenzeromantickychprorokria epikri (filozoÍiedějin a v1ivoje,
nárok na pravdu nebo na její interpretaci),z jejich stanoviskaKantova obrana
racionálníhofi|ozofickéhodiskursu proti mystagogúmmnoho neznamená,protoŽe právě romantismus pov1išil,,pravdu uměleckou..na pravdu globálnější,
Poeta, novodoby věštec,bard, se proto opravdu cítib,!ttím'proti komu
''vyšší,..
Kant brojí:philosophus per initiationem neboper inspirationem,TaÍoiniciace
nebo inspirace svrchovaně opravřuje i dekretujejeho čin:vlrazn,! hlas a tÓn,
takŤkahlas a tÓn oráku|a, kterénejsou f,rguramiběžnérétorikyani omšel mi
metaÍbrami'Básník píedvídá,tušíbouňi,apokalypsu,stejnějako tuší,pŤedvídá
budoucnost.Čechovav bouŤirozedraná|oďEvropa (poémaEvropa,eas. tszs),
na niž neustává boj myšlenek a pňedstav,je nakonec zničenav buchem.
U Vrchlického zase jako by se neustáleopakovala tato tematickáÍadta:
ritlak naděje- kataklyzma _ obnova. Pňedpoklademobrody nebo vzKíšeníje tu katastroÍajako totální očista.Podobnévariace u česk]ichpozdně romantick ch
epikti spojuje eschatologick'!ráz, jehoŽsoučástí
je apokalyptick! tÓn. Naléhavě oznamují konec, krajní mez, něco posledního,,,co pÍicházi in extremis..
(Derrida |983: 23). ČechrivVáclav z Michalovic pod kupolí chrámu sv. Salvátora, v nadzemskévyši, v pÓze archandělaa několik okamŽikripÍedsvou smrtí
plamennouŤečí
zjevuje rekatolizovanémulidu pravdu.Proročtíkazate|énejen.
Že tuší,nybržtakéanticipují,cítíhrozivou b|ízkosttoho, co má nastat(konec'
katastrofa,krize), jsou zjitÍenia zjitňují.
*
.

epick/ch a ideov1/chprorokrije pravda o konci spjatas pravdou
U česk1ych
o budoucnostinebo o cíli, eschatologiese zcela pŤirozeněpropojuje s finalisu Svatop|ukaČecha,podněcovanéhovšeslovanmem, kter! je nejv1iraznější
do pÍístavuloď Slavie
skou myšlenkou.Na rozdíl od Evropy dop|uje šťastně
(epos Slavie, čas.l882)' Básník.věštectu zobrazuje ne-li pravdu, tedy alespoĎ
cil, jimŽjsou touha a idea současně'Vidiny koncri či konce nejsou protikladné
a Írnalisvidrnám určitébudoucnosti.Jakjedny, tak i druhéjsoutranscendentní
tické.Po kataklyzmatech,která si ovšem básník Čech osobně vťrbecnepÍeje,
Životanebo Čechovabudoucnostv modu
pÍicházíVrchlickéhoobnova věčného
děidyly,jeŽ se,jak známo, vyznačujekruhovoutemporalitou.NepŤedvídate|né
jiny jako by se zastavily,neboťjejich hranice vymezila Pravda prorokŮ,jediné
jediná možnost.Tato pravdav apokalyptickémtÓnu znamenákonec a inŤešení,
stanciposledníhosoudu.
od prorocképoezieČechovya Vrchlickéhose nynívraťmek vystoupenímájovcri. Velkou rilohu zde vedle vztahu k česklm romantick m vzor m - Máchově a Erbenově poezii - mělo i Žánrovépovědomí|yriky vrcholnéhoevropskéhoromantismu a zv|áštělyrickoepickébásnicképovídky.Žánry vrcholného
romantismupŤitommájovci pouze nenapodobují'ale pokoušejíse je pŤehodnotit. Napňíkladv Hálkově poezii se vedle romantickéautosty|izaceprob|ematik realitě i k díl m vrcholn;/chromantiktj.
zuji takéironicképŤístupy
nejvícevníman]ichudálostínástua současníky
Jednou z nejd ležitějších
pu májovégeneracebylo vydáníHálkovy básnicképovídkyAlfrédroku l857.
Zák|adnídojem byl formován pocity kulturníhootÍesu.l(,Protikritikrim, kteŤí
viděli v Hálkově poezii uspěchanostpráce v modernípr mys|ovédobě,'' vystoupili ti, kdo Hálkovu autostylizacibeze zbytku pÍijalia začaliho považovat za ,,pŤirozeného
básníka..,z néhoŽse ',beze|stněa pravdivě..linou ,,v!lehistorickébo zá,'Náš filologíck! národ slyšíchvílemi volající hIm svéhosvědomí, že bude ztracen, pustíli se
kladu v Ťíšijzyka [..'].. napsal vzdělan! pŤekladate|z moderních evropskych |iteratur Josef Čejka v Íecenz|
A$rétla(|858: l30 a n). l kdyŽ se .,žádoucíindividuálnost,osobná fyziognomie citu a názoru nedá [...]uikte.
rak zapŤíti..(tyto rysy spojuje Čejka s Há|kov/m erotismem: ,.pěknénaději se z náručíani vyvinouri nemr]žeme..) a ''věčně trvajícípŤírodaodráží [.''] v zrcadle mladého srdce s nov;/m leskem..'je čteníbásně utrpením:
povídky Mejri.
,,u nás z stavuje rychloper! spisovatel očistcovou muku čtenďi samému...V recenzi básnické
nu u Husejn pŤirovnával Jan Neruda Hálkovy první básnické knihy k elektricklrn šok m rnoÍskéryby' které
se postupně vyčerpávají,.,ažkonečně všechna síla ujde.. (l 8.59:237).

S' Čech:Vác|av z Michalovic (čas.|880), cit. vydání 19l0: 6|'

JosefČejka (Čejkal858) považovalHá|kovu poezii projejíjazykovou heterogennost(spojenítradičníholite.
rárního jazyka s hovorov]Ím,a|e Zárovei1 i individuálními neologismy) Za v:ítvoÍ''závratnérychlosti.. sloves.
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né práce a piímo ji ztotožnil s povahou práce v moderní prrimys|ovéspolečnosti'
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od temnot ke světlu. V diptychu ŠirémoŤe'Širénebe (l859), jednéz domtnant
Legendy,nenasytnyLeviatan pŤedstavuje
fatalituválky, zatímcoloď plujícíéte.
rem symbolizuje konečné
vítězstvílidstva nad star]imosudem.Velkáapokalyptickétémastňídátémavykoupení.K hlavnímurejstŤíku
vizionáŤsklchiomantrk patŤíapokalyptick]/tÓn. Je takéznakem i zbraníbásnick;Íchpiorokri,jimiž
promlouvá boŽíhlas a kterívidí ,,Duchazrakem...8
Tento tÓn do značnémíry zakládá postoj a postavenítěch, kdo jsou buď sami spásn m majákem (V. Hugo),
anebo ve skromnějšíčeskédikci těch, kdo neochvějněukazujík spásnému
majáku Pravdy a jejímu ,'nesmrtelnému
zraku...oVfsledkem tÓnu, kter;Íčastonavozu.;íslova jako ,,tuším,
zŤím,vidím, slyším..,
je exaltovanávize. Tu, jak pŤipomínáJacques Derrida, nazval Immanuel Kant smrtí veškeréÍilozofie (srov.
Derrida 1983: 19 a n.). K ní by podle něj došlo,kdyby nad prozaickou filozoflí,
|ogickou metodou a jasn]imi koncepty pÍeváži|
esteticky zptisob reprezenmce'
nad logem jakožto ratiem poetika pĚipomínající
Isidinu roušku.Pokud sr však
pĚipomenemepretenzeromantick ch prorokri a epikri (ÍilozoÍiedějin a v]/voje,
nárok na pravdu nebo na její interpretaci),z jejich stanoviskaKantova obrana
racionálníhofilozoÍickéhodiskursu proti mystagogrimmnoho neznamená,protoŽe právě romantismus povi;šil ,,pravdu uměleckou..na pravdu globálnější,
Poeta, novodob! věštec,bard, se proto opravdu citíblttím, proti komu
''vyšší...
Kant brojí:philosophus per initiationem neboper inspirationem' Tato iniciace
nebo inspirace svrchovaně opravřuje i dekretujejeho čin: v,lrazny hlas a tÓn,
takŤkahlas a tÓn orákula' kterénejsou figurami běžnérétorikyani omšel mi
metaforami.Básník pŤedvídá'tušíbouŤi,apokalypsu,stejnějako tuší,pÍedvídá
budoucnost.Čechovav bouŤirozedraná|oďEvropa (poémaEvropa,čas.1878),
na níŽ neustává boj myšlenek a pŤedstav,je nakonec zničena v buchem.
U Vrchlického zase jako by se neustáleopakovalatato tematická Ťada:ritlak naděje_ kataklyzma - obnova.PŤedpoklademobrody nebo vzkŤíšení
je tu kajako totá|níočista.Podobnévariace u českychpozdně romantick;ích
tastroÍ.a
epikri spojuje eschatologick,!ráz, jehoŽsoučástí
je apokalyptick]/tÓn. Naléhavě oznamují konec, krajní mez, něco posledního,,,co pÍicházi in extremis..
(Derrida 1983: 23). ČechŮvVáclav z Michalovic pod kupolí chrámu sv. Salvátora, v nadzemskév]Íši,v pÓze archandělaa několik okamžikripŤedsvou smrtí
plamennouÍečízjevuje rekatolizovanémulidu pravdu.Proročtíkazatelénejen.
Že tuší,ní/bÍž
takéanticipují,cítíhrozivou blízkosttoho, co má nastat(konec,
katastrofa,krize), jsou zjitÍenia Zji ují.
'

Učesk1fchepick1fchaideov1ichprorokrijepravdaokoncispjataspravdou
cíli, eschatologiese zce1apÍirozeněpropojuje s finaliso uudou"nostinebo o
u Svatopluka Čecha,podněcovanéhovšeslovan.
*"', t.",1' je nejvyraznější
do pŤístavuloď Slavie
od Evropy dopluje šťastně
s.r.ou,mysr"ntou.Na rozdíl
zobrazuje ne.li pravdu,tedy alespoĎ
i",o'sio,i,, čas.l882). Básník-věštectu
Vidiny konc či konce nejsou protikladné
)ii.1i'zjsou touha a idea současně.
a trnalisurčitébudoucnosti.Jakjedny, tak i druhéjsoutranscendentní
nepŤeje'
vribec
osobně
"iá.a' po kataklyzmatech,která si ovšembásník Čech
.i"r.e.
v modu
budoucnost
životanebo Čechova
obnova věčného
[i;"na,iVrchlického
dě.
NepŤedvídatelné
Áy|y, ježse,jak známo, vyznačujekruhovou temporalitou.
jediné
prorokú,
Pravda
jejich
hranice vymezila
neboé
:iíyl*o by ie zastavily,
konec a ini.s"ni,;"ama možnost'Tato pravda v apokalyptickémtÓnu znamená
stanci posledníhosoudu.

od prorocképoezieČechovya Vrchlickéhose nynívraťmek vystoupenímák česk]ímromantick]im vzorúm- Má.1ovcri..vetkourilohu zde vedle vztahu
evrop.
cnove a Erbenově poezii mělo i Žánrovépovědomílyriky v.rcholného
vrcholného
Žánry
povídky.
skéhoromantismua zvláštělyrickoepickébásnické
ale pokoušejíse je pŤehodnoromantismupňitommájovci pouze nenapodobují,
tit. Napňíkladv Hálkově poezii se vedle romantickéautostylizaceproblematizuji takéironické pŤístupyk realitě i k dílrim vrcholn]ich romantikri.
a současníkynejvíce vníman;/chudálostí nástuJednou z nejdriležitějších
pu májovégeneracebylo vydání Hálkovy básnicképovídkyAlfréd rokl 1851.
Základnídojem byl formován pocity kulturníhootŤesu.'.,Protikritik m, kteŤí
době,'.vyviděli v Hálkově poezii uspěchanostpráce v moderníprťlmyslové
povaŽoho
začali
a
pŤijali
stoupili ti, kdo Hálkovu autostylizaci beze zbytku
linou
pravdivě..
a
,,v levat za ,,pŤirozeného
básníka..,z néhoŽse ',bezelstně
-,

zá.
volající hlm svéhosvědomí, že bude ztracen, pustíli se historického
'Náš f'l"l"c'"k}'
ry.Nílemi
"á."d
z modernícbevropsk]/chliteraturJosefČejka v recenzl
kladu v Ťíšijazyka[...]..napsalvzdělan;ÍpŤekladate|
nikte.
Atfrétla(L858: l30 a n). I když se ',žádoucíindividuálnost,osobná fyziognomie citu a názoru nedá [,..]
rak zapŤíti..(tyto rysy spojuje Čejka s Hálkov;/m erotismem: ,,pěknénarlěji se z náručíani vyvinouti nemúŽeme..) a ,,věčnětrvajícípÍírodaodráŽí [''.] v zrcadle mladébo srdce s nov1/m leskem..' je čteníbásně utrpenim:
samému...V recenzi básnické povídky Mejri.
,,u nás zůstavujerychloper! spisovatel očistcovou muku čtená.či
které
na a Husejn pŤirovnával Jan Neruda Hálkovy první básnické knihy k elektrick]ím šokŮm rrroiskéryby,

se postupně vyčerpávají,,,aŽ konečně všechna síla ujde.. (|859:237)'
''

S' Čech:Václav z Michalovic (čas'l880)' cit. vydání l9l0: 6l
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JosefČejka(Čejkal858)povaŽova|Hálkovupoeziiprojejíjazykovouheterogennost(spojenítradičníholite.
rfuníhojazyka s hovorov]Ím,ale zároveĎ i individuálními neologismy) za v]ítvor ,,záyÍatnérychlosti.. slovesné práce a pŤímoji Ztotožnil s povahou práce v morlerníprúmyslovéspolečnosti'

195

194

I

vy citu,,.12
JeštěJan MukaŤovsk!se pokusil vyloŽit Hálka v podobnémduchu
jako ,,skutečného
lidovéhoimprovisátorablízkéhoanonymnípoesii lidové...l]
Ie zajímavé,jakoupíli věnoval MukaŤovsk]idr]kladnétransformaci a zároveít
obhajobě Hálkovy lidovosti. Tvrdil, že Hálkova poezie mě|a ve svédobě podobn]i vztah k umělélyrice jako lidová píseř v obdobípreromantismua romantismu.|4
Hálek je podle Mukaňovského,,periferním..
básníkem(na pomezí literatury a folkloru, uměnía k]rče)reagujícímna ,,klasicistickou objektivitu.. pňedchozígenerace.Proto je i pňedchridcempoetismu, kter]í* zejménave
tvorbě Nezvalově - navazuje na literární ,,brak...'5
MukaŤovskéhorozbor je zajímav! tim, že se snažíobhájit pomeznostHálkovy poezie pomocí ,,|idovosti..paraliteratury,a|e zároveť,t
uznává' žetaková literaturaje k1/čem'pouhlm ,,vypinačem..primitivního
sentimentu.'6,,Lidovost..
tu tedy vystupuje stále ještěv romantickémduchu _ ,,lid..je pozitivníhodnota
zakaždoucenu, aťprodukuje,,kíiklavousubjektivníexpresi..,ať.sižádáliterárníbrak. Takovy jednoznačn,!poměr k lidu a lidovosti nemajívšakani mnozívrcho|níromantici.
Dalšíproblémpňedpokládané
Hálkovy lidovosti pŤedstavuje
rys, kter1iMukaÍovsky naz,lvá subjektivací',morá|ní..(v kontrastuk subjektivaci ',|yrické..
v Máchově Máji)'|1Tento erbenovsk1irys vypravěčese všakvyznačuje,jak ukazuje Mukaňovsky' pouze stylovou podobnostís Erbenovou poezií- Hálkriv vypravěčnesdílíkolektivní étosIidovéhospo|ečenství,
jak jej romanticky konstruujeErben v Kytici a ve svlch mytologick ch spisech' V určitémsmyslu je
ALfréddokonce polemikou s Erbenem. V ran1ichHálkov;/ch poémách se totiž
J. V Jaroš (Alfred wá|dau): ,,o samoucích česképresie.. (obra7s'životu |, |859).' Bi;hmische Naturr]ichter
(l860)' str. l24. Citováno podle článkuJana Mukaiovského (l948: l8,t-85).
lbid.:I85-86.
Srv. ibid: l84. Mukďovsk!

cituje wa|dauovu německou prárci(vizpozn. |2).

Ibid.:190.
Ibid.: l86-87. Podíe Mukďovského prisobí ,.pŤirozen! básník.. v ob|asti ,,městské lidové poezie..' která
',ochotně ssaje odpadky básnictví umělého.. a je schopna ,,umožĎovars automatičnostívypinače cirku|aci
vzrušeníprimitivního a nediferencovaného,kterému právě Ííkáváme sentimentalita.'. Na rozdíl od,'kolektivi.
sovaného..chalakteru písně ve folkloru tunguje píseř ,,v poesii pouIičníjako kŤiklavá bezprostŤednía subjektivníexprese..'
J. MukaÍovsk! ( I 948a: l 83): ,,vypravovate|neztotoŽřuje se totiž se žádnou z jednajících osob, n/brž stojí nad
nimi; svou pĚítomnostprojevujetím,že osobám radÍ,chvá|íje i kárá, uvažujeojejich osudu'..
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ukazuje, že mytick1fiád světa, v nějžvěŤilaromantická folkloristika, není tak
azávazn,!.V tomto Smyslu lze skutečněm|uvit o Hálkově subjekjednoznačn;/
tivaci romantickéepiky.
Máchtiv a Byron v vzor má v tétosubjektivacidrj|ežitourilohu. Užv Alfrédovi jejasné, že Hálek se pokoušípňepsatMdj. Později' zejménav poéměGoar (1864), však dochází k zásadnítransformacia ZároveĎtrivializaci máchov.
skéhokonfliktu. Upouštíse od techniky fragmentarizaceděje a zobecřujícívypravěčskáperspektivaSe opírá o transhistorickouvizi, v níŽbásníkovidiktuje
pŤíběh,,národ [...]duch stráŽny,,(Hálek l864: l0). V Byronově orientá|níepice všaktato perspektivazce|achybí,napŤ'romantickéhelénstvíinvokovanéna
počátkuDžaura (18l3) je pojato ironicky jako iluze životav nehybnémtěle
mrtvédívky.
Hálkovy romantické básnické povídky rozmělřují formální, dějovou
a myšlenkovouv;/stavbypovídkymáchovskéi byronovské,aby poslézevyt .
čilyjasná ideová' vlasteneckáhesla. DrjleŽitymč|ánkemv tomto procesuje
písních(l859) pŤestáidealizace a sublimace erotickélásky. Již ve Večerníclt
popěvku,o němž
lidového
pouze
sentimentem
oním
vá blt Hálkova erotika
poslání národposvátné
vyplyvá
z
níŽ
píšeMukaÍovsky, a stává se autoritou,
(XLI)''.
i apokalypje
dokonce
a
spásy..
ního básníka,kter!
,,knězem lidstva
(XLIII).
ctností
hŤích
a
odměřovatelem
tick!m Mesiášem, soudcem lidsklch
_
(XLN)'
zároveř
je
ale
Boha
'jak ptáct,,_
darem od
Tento národní pěvec
se
pÍi
sakralizaci
této
nejvyšší
Že
i
(XLV).
však
zajimavé,
Je
hlasem pňírody
není
návrat
popěvku.
Mesiáštiv
lidového
formy
Hálkrjv text nezŤíkáŽánrové
zvěstován s zkostí v posvátnémpísmu, nybrŽje stylizován jako slib milého
vlastenecjeho ,,panence..,že se k ní někdy vráti ze širéhosvěta. KŤesťanská,
ká a erotická láska i láska k folkloru se v posledním čísleVečerníchpísní
(XLVI) slévajív jedno, v ideologii a zároveí sentimentalituromantickéhonacionalisrnu.
Sebereflexivní ironie, která napŤ.Byronovi umožřuje kriticky rekapitu|o.
vat tematiku orientálních povídek v komické poezii Beppa a Dona Juana
(l8l8-24), v Hálkově poez1l zce|a chybí. Její místo zaujímá vypjat! romanjenžse všakneopíráo teleologiičiapokalypsuIidskychdětick])'profétismus,
jin, ale zdťlrazřujeideálníhodnotu básnickévize, schopnostvyjádŤit''ladn;/
nelad..(,,dialektiku..)pŤírody.Ani v tomto smyslu není však Há|kt]v roman.
tismus ,,pozdním..- vzpomeřme na ČelakovskéhoRriŽj stolistou. Je spíšeromantismem ,,opožděnym..,
kter]/se rozpolcenost romantickéhopostoje snaŽí
pŤekonatraně romantick;/m návratem k jednotě piírody a básnické tvorby.
',

V Hálek(|905: l35). Reference k dalšímcitacímjsou v textu audávají čís|obásně v závorce
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vy citu...I2
JeštěJan MukaŤovsk;ise pokusil vyložitHálka v podobnémduchu
jako ,,skutečného
lidovéhoimprovisátorablízkéhoanonymnípoesii lidové.,.lr
Je zajímavé,jakou píli věnoval MukaŤovsk! drikladnétransformaci a zároveíl
obhajoběHálkovy lidovosti.Tvrdil, Že Hálkova poezie mě|a ve svédobě podobn1ivztah k umě|élyrice jako |idová píseř v období preromantismua romantismu.]a
Hálek je podle MukaŤovského
básníkem(na pome,,periferním..
zí literatury a folkloru, uměnía k;/če)reagujícímna ,,klasicistickouobjektivitu.,pňedchozígenerace.Proto je i pŤedchridcempoetismu, ktery - zejménave
tvorbě Nezvalově _ navazuje na literární,,brak..''5
MukaÍovskéhorozbor je zajimav! tím, že se snaŽíobhájit pomeznostHálkovy poezie pomocí ,,lidovosti..paraliteratury,a|e zároveťtuznává,žetaková literaturaje k]/čem,pouhym ',vypinačem..
primitivníhosentimentu.16
,,Lidovost..
tu tedy vystupuje stá|eještěv romantickémduchu - ,,lid..je pozitivníhodnota
zakaždoucenu, aťprodukuje,,kŤiklavousubjektivníexpresi..,aťsi žádáliterárníbrak. Takov1ijednoznačn,!poměr k lidu a lidovosti nemajívšakani mnozívrcholníromantici.
DalšíproblémpŤedpokládané
Hálkovy lidovosti pŤedstavuje
rys, kter Mukaňovsk;/naz,lvá subjektivací,,morální..(v kontrastuk subjektivaci ,,lyrické..
v Máchově Mdji).n Tento erbenovsk;/rys vypravěčese všakvyznačuje,jak ukazuje Mukaňovsky,pouze sty|ovoupodobnostís Erbenovou poezií- Hálkriv vypravěčnesdílíkolektivní étoslidového spo|ečenství,
jak jej romanticky konstruujeErben v Kytici a ve sv ch mytologick;ichspisech.V určitémsmyslu je
Alfréd dokonce po|emikou s Erbenem. V ran;ich Hálkov;/ch poémáchse totiž
J' V Jaoš (Alfred w}l|dau): ,.o samoucích česképoesie.. (obruzs'živottt |, |859): Bijh,ruischa Nttttrrlichter
(|860)' str' l24' citováno podle č|ánkuJana MukaŤovského(l948: l8.t_85)'
Ibid.:185-86.
Srv. ibid: l84. Mukďovsk! cituje Waldauovu něrneckoupráci (viz pozn. I2).
lbid.:190.
lbid.: l8G-87. PodÍe MukaŤovského p sobí ,,pŤirozen! básník.. v oblasti ',městské lidové poezie.., která
,,ochotněssaje odpadky básnictví umě|ého..a je schopna ,,umožĎovats automatičností
vypinačecirkulaci
vzrušeníprimitivníhoa nediÍ.erencovaného,
kterémuprávě Ííkávámesentimentalita..'
Na rozdíl od,.kolektivi.
soymého..charakterupísněve ÍbIkloruÍlnguje píseĎ,'v poesii pouličníjakokŤikIavábezprostÍední
a subjektivníexprese..'
J' MukaŤovsk;/(l948a: l83): ,,vypravovate|
neztotožřujese totiŽ se žádnouzjednajícíchosob, nybržstoiínad
nimi; svou pčítomnost
projevujetím,že osobám radí,chvá|íje i kárá, uvažujeo jejich osudu'..
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ukazuje, že mytick1fŤádsvěta, v nějžvěŤilaromantická folkloristika, není tak
a závazny.v tomto smyslu lze skutečněm|uvit o Hálkově subjekjednoznačnj,
tivaci romantickéepiky'
Máchriv a Byronriv vzor má v tétosubjektivacid ležitoutilohu. Už v Alfré.
dovi je jasné,že Hálek se pokoušípŤepsatMáj. Pozděj| zejménav poéměGo.
ar (|864), však dochází k zásadnítransformacia Zároveř trivializaci máchovskéhokonfliktu. Upouštíse od techniky fragmentarizaceděje a zobecřujícívypravěčskáperspektivase opírá o transhistorickouvizi, v nížbásníkovi diktuje
epipÍíběh,,národrl[.'.]duch strážn!,,(Hálekl864: 10).V Byronově orientá|ní
na
helénství
invokované
napŤ'
romantické
ce všaktato perspektivazcela chybí'
jako
je
těle
v
nehybném
iluze
Života
(18l3)
pojato
ironicky
počátkuDžaura
mrtvédívky.
Hálkovy romantické básnické povídky rozmělĎují formální, dějovou
a myšlenkovouvlstavby povídkymáchovskéi byronovské,aby poslézevyt článkemv tomto procesuje
čilyjasná ideová, vlasteneckáhesla. Dťrležit;im
písních(1859) pňestáve
Večerních
Již
lásky.
idealizace a sublimace erotické
popěvku,o němŽ
]idového
pouze
sentimentem
oním
vá blt Hálkova erotika
poslání národposvátné
vyp|yvá
z
níŽ
píšeMukaŤovsk]i,a stává se autoritou'
(XLI)'8
i apokalypje
a
dokonce
níhobásníka,kterf
',knězemlidstva spásy..
(XLIII).
ctností
a
odměřovatelem
tick!m Mesiášem,soudcem lidsklch hŤíchri
(xLN)'
je
ale
zároveř
Tento národní pěvec darem od Boha
,jak ptáci.. se
sakralizaci
pÍi
nejvyšší
Že
i
této
(XLV).
Je však zajimavé,
hlasem pŤírody
není
návrat
popěvku.
Mesiášrjv
lidového
formy
Hálkr]v text nezŤíkáŽánrové
zvěstováns zkostív posvátnémpísmu'n bržje stylizovánjako slib milého
vlastenec.
jeho,,panence..,
žeSe k ní někdy vrátize širéhosvěta.KŤesťanská,
ká a erotická láska i láska k folkloru se v posledním čísleVečerníchpísní
(XLVI) slévajív jedno, v ideologii a záÍove Sentimentalituromantickéhonacionalismu.
Sebereflexivníironie, která napŤ.Byronovi umoŽřuje kriticky rekapitulovat tematiku orientálních povídek v komické poezii Beppa a Dona Juana
(l8l8_24), v Hálkově poezli zce|a chybí. Její místo zaujímá vypjat! romandějenžse všakneopíráo teleologiičiapokalypsulidsk;)ich
ticky profétismus,
jin, ale zd razřuje ideálníhodnotu básnickévize, schopnostvyjádŤit',ladn!
nelad..(,,dialektiku..)
pŤírody.
Ani v tomto smyslu nenívšak Hálkrjv romantismus ,,pozdním.. vzpomeĚme na ČelakovskéhoRriŽj stolistou,Je spíšeromantismem ,,opožděn]Ím..,
kter! se rozpolcenost romantickéhopostoje snaží
pŤekonatraně romantick:/m návratem k jednotě pÍírodya básnické tvorby.
''

V Hálek (l905: |35). Reference k da|šímcitacím isou v textu a udávajíčíslobásně v ávorce
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Nicméně ,,opožděnost..
Há|kova romantismu múŽebft takéznačněpoplatná
jeho době. Sublimaci erotiky a její spojenís idealizovanou pÍírodoulze rovněžpovažovatza diskursivní formace Foucaultovy ,,bio-moci..,která Í.unguje
uvnitŤaliančníchvztah měšťanské
společnostive formě ,,strategického
rozvinutísexuality..(Foucaultl990: 98-l02). Ani v Žánru pouličníhopopěvku
není tedy Hálkova poezie periferní zá|ežltosti,vypovídá o něčem,co pojmenoval teprve naturalismus.A v tomto smyslu lze idnes nazvat Hálka básníkem-prorokem.
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Fin de siěc|ea zmatkynašeho
konce stoletÍ
J A s N AH l o u Š x o v Á

,,My pozdě narozeníjsme pŤestalivěŤitv pravdu,..napsal ve svémdebutuChopin und Nietzsche _ Zur Psychologie des Individuums' vydanémv Berlíně v roce 1892, jeden z vyraznych reprezentant evropské moderny Stanislaw Przyjsme až tehdy,kďyž už se všechnod leŽitépro svět i pro li.
byszewski. ,,PŤišli
jsme se mimo historii,..Ťeklav r. 1995v jednom interodehrát.
ocitli
di stačilo
polská
autorka
olga Tokarczuková' která žijea píšev malé obci na
mladá
view
pomezí.Mohlo by se tedy zdát, žepocity ,,pozdnídoby..'jak ji
česko-polském
nazyvá Václav Bělohradsk;í' trvaji jIŽ více nežcelé století.
Noetická skepse a všeobecněpociťovanádeziluze byly koncem minulého
stoletíreakcína selhánípozitivistickévědy' Namnoze souvisely s rozpademdo
tédoby platnych hodnotov ch kategorií(sociální hnutí,emancipacežen,ripadek tradičníhomodelu rodiny), s krizí racionalismu a vrjbec se změnami v celé
strukfurespolečnostiod ekonomiky a politiky pŤesob|astmrav ažpo novéchápání role umění.
Současn! konec století s sebou zŤejměpŤinášírovněž rozčarování,tentokrát
z faktu, že v oblasti kultury uŽ stěžilze _ alespoř podle někter.-fch_ něco zcela
novéhoočekávatnebo vytvoÍit.Mimo to' tak jako kdysi selhal historicky opti.
komplikovan , nežaby
mismus pozitivistri,zjišéujeme
i my, ženášsvětje pŤíliš
se dal jednoduše pochopit či uchopit. Žádny univerzální model nefunguje, ani
nejnovějšívymoženostišpičkové
techniky či informačníexploze problémynevyŤeší.
PÍestoževe sféŤeumění a mrav je téměŤ,,všedovoleno..,nelze se vyhnout zklamání, neboťna druhéStraně ,,nic neplatí...Sociální inŽenlrství se
ocitlo ve slepéuličce,velikášskékolektivisticképŤedstavyse zhroutily, individuum je ponechánosamo sobě, ajak se ukazuje' častonedokážeunéstani svou
svobodu, ani odpovědnost.,,Pročustoupila dúvěrav modernu [rozuměj v širtáším,nikoli pouze literárnímslova smyslu, J. H.] všeobjímající
stísněnosti?..
Že se filozof Leszek Kolakowski v eseji pŤíznačně
nazvanémModerna na lavici obžalovanfch.A pokračuje:,,Lhostejnona jakou oblast životapom!šlíme'
stále v nás pŤirozen;iinstinkt budíotázku: Co tady nehraje?Co nenív poŤádku
s Bohem. s demokracií.se socialismem,s uměním,Se sexem,s rodinou, s hos-
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podáŤsk]imr stem? Zdá se,jako bychom cel;i časžili v pocitu všezahlcující
krize, aniŽ bychom byli schopni jasně postihnoutjejí pŤíčiny,
pokud odhlédneme
od lacinfch, zdánliv ch ňešení
a hese|.MŮže bltpár optimistti,kteÍínacházejí
dychtivépub|ikum a stáVajíse rychle populární.Mezi intelektuály to vzbuzuje
smích'My dáváme pňednosttomu, vidět to černě..(Kotakowski l992).
Snad tu spolup sobí i jakysi m tus konce století- pŤedstava
konce věku inspiruje lidskou fantaz1i,takŽese objevujíanalogická gestajako v době fin de siěcle: fascinace proroctvími,zejménao očekávaném
konci světa, okultnímivědami, tajemn mi médii'jako by|a kdysi slavná madam Blawatská. Krize hodnot zároveĎ vyvolává potŤebua|ternativníhoduchovníhohledání,lidé se opět
zajímajio v chodnínauky,o astrologii, mnoŽíse nejrozmanitější
sekty a rispě.
chy slaví léčitelé
všehodruhu' V opozici k oficiá|ně uznávanévědě či školní
medicínětak nastává obrat k osobitě pojatémetaÍyzice,vzr stá v|iv rozmant.
t]ychsubkultur,kteréchtějínahraditobecně vžitémodely neboje pÍímonegují.
ovšem stejně tak jako shledávámepodobnosti,mohli bychom mezi oběma
konci stoletína|éztirozdi|y.od|išnéje napŤ.postaveníumělce avzÍahumělce
a společnosti- znak pro fin de siěc|e tak signiÍikantní
a samotnlmi symbo|isty
a dekadentyopakovaně akcentovan. CharakteristickouÍbrmacímoderny byly
uměleckébohémy,kterésv1im nevázan m životnímstylem pŤitahovalypozornost a jitŤilypŤedstavivost
spoŤádanych
občanrj.
PŤipomeřmealespoř berlínskou
bohémus legendárnímPeterem Hi|lem a jeho pŤíte|kyní
Else Lasker-Schijlerovou, německo-skandinávskoubohému,která se scházela v ber|ínské
hospridce Zum Schwarzen Ferke| a k níŽ ná|eže|iMeier-GraeÍ'e,Przybyszewski'
Munch a Strindberg,kristiánskou bohémuHanse Jaegeraa Christiana Krogha,
proslulou konfiskacemi skandálníchrománrj a soudními procesy' či konečně
krakovskou bohému,soustÍeděnou
kolem StanislawaPrzybyszewskéhoa časopisu Žyčie'
Tito lidése bez ohledu na národnostvzájemně st]/kali,psali si, pňispívalido
těchŽečasopisŮ,četlinavzájemsvá díla.Určitémotivy a symboly se - jak je notoricky známo _ vyskytovaly v tvorbě celéevropskémoderny,jak literární,tak
vytvarné.Vezměme už samotnénázvy _ Confiteor je titu| Macharovy sbírky
i PrzybyszewskéhomaniÍ.estu
v Žyčiu,Í,!ŽPrzybyszewskipíšeAndrogyne stejně jako Péladan,Salome nacházime u Wildea, Kasprowicze, Muncha' Gustava
Moreaua, M. Klingera či T. F. Šimona.Pozoruhodnější
všakje. že i pobouňené
reakce na modernu by|y bez ohledu na zemi privodu analogické.Tak napň.Ma.
char je po vydání Confiteor označenza,,|iterárníhobídáka..,kter1/,,lidské
společnostineméněnebezpečn1í
jest sv;im perem nežanarchista'socialista,nihilista d]Íkou,olovem, dynamitem..(Nedvídek l886/87). Stanislaw Tarnowski,pro202

popu|árních
fesor Jagellonskéuniverzity,se ZaSepo vydánív Krakově nesmírně
pro
Tetmajerovfch veršritáŽe: ,,Co by Ťeklpan Tetmajer' kdyby se někdo nadchl
(srov. Boy Že|eÍski
a
zapá|i|?,,
benzinem
kostel
mariánsk]/
polil
iáeály,
ieho
iqsr). e Wilhelm Feldman, vydavatel krakovskéKrytyky, oproÍlŽyčiuznačně
socialistickédoktríny
je obviněn Z propagace',zvláštěnebezpečné
umírněné,
jsou v tisku pŤipo
Przybyszewského
Maeterlincka
od
AutoŤi
dekadencí...
zvané
(Weyssenhoff
rovnáváni k narkoman m a chovancrimpsychiatrick1/ch|éčeben
l6l)' či
(Jeske-Choinski
l895:
v
horečce
blábolícím
hysterikrim,
k
I24),
1891:
s Tespolu
mládež,
co
kazí
opilci,
darebáky,
''která
zvrhlíky,
nazyváni
rovnou
(Niemojewbou [d. Przybyszewskfm] pila, sváděla cizí ženynebo je stŤílela..
ski 1902).
Takovévášnivéreakce by jen stěžísoučasnáliteratura,jakkoli nekonvenční
dokázala vyvolat. SpisovateluŽ neníonen estéta kaa tŤebai protispolečenská,
pohrda|profánnímdavem a zajedinou nedotknucíŤ,kter;/pobuŤovalměšťáky,
telnou věc považovalsvé čisté,neslužebné,individualistickéumění nej|épe
jen těŽko šokovat.Jedno všakmas ve|kfm U. Literaturoulze dnes spo|ečnost
- a to je dťtrazna sub.
umě|ci pÍestospolečné
jí dnešnímladíautoÍis tehdejšími
je
někdy aŽ nemilosrdně
která
jektivitu, individualismus a autobiograÍičnost,
upÍímnáa otevňená.Autoportrétpisatele(napŤ.u TŤešřáka,Topola, Boučkovéči
jinj,neŽ na konci 19. stoViewegha,kteŤíse lišípostoji i stylem)je samozŤejmě
letí,ale propojenívlastníexistence a tvorby a hledání nov ch zprisobtinarace
o sobě samémjsou do jistémíry obdobné.
obdobn! je i akcentovany vztah k Evropě a evropanství,témav posledním
desetiletítak frekventované'Koncem minuléhostoletíjiž Sládkrlv a Vrchlického Lumír,,otvíralokna do Evropy... Moderna tuto základníorientaci Znovu artikulovala. Už v prvním dopise Procházkovi z 9. Íijna 1895, v němžPrzybyszewski ktadně odpovídá na žádost o autorizaci pŤekladu staÍi Chopin und
Nietzschea současněprosío uveŤejnění
několika slov o De profundis v Moderní revui, čteme:,,Koncem měsíce vyjde má práce, tištěnáv omezenémpočtu
exempláŤťr.
Není to nic pro veŤejnost.Jenom pro pravéEvropany. Poněkud ve
(Przybyszewskt 1997 1.79).Y násÍy|uTotenmesse,a|e mnohem odvážnější..
sledujícímdopise odpovídána Procházkriv dotazohledně novénorskéliteratujedince z mladégenerace- Mon.
ry: ,,Doporučovalbych Vám nejevropštějšího
se Lie ['..]..(ibid.:l80). TakéModerní revuihodnotí
Przybyszewskivždyv evropskémkontextu:,,Vždyťtakhle pěkné,tak plnohodnotné'po všechstránkách
uměleckéčíslonevydal žádn! evropsk]yčasopis'..píše
Procházkovi na podzim
1896 (ibid.: l94). V záÍi |896 sděluje Alfredu Mombertovi: ,,o Vašínádherné
knize jsem napsal delšíesej, kter;/vycházi zároveťt
německy i česky,Y Die Zeit
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podáŤskm r stem? Zdá se, jako bychom cel]i časžili v pocitu všezahlcu3ící
krize, antžbychom byli schopnijasně postihnoutjejí pŤíčiny,
pokud odhlédneme
od lacinych, zdánlivych Ťešení
a hesel. M Že blttpár optimistri,kteŤínacházejí
dychtivépublikum a Stávajíse rychle populární.Mezi intelektuály
to vzbuzuje
smích.My dáváme piednost tomu, vidět to černě..(Kolakowski l992)
Snad tu spolup sobíi jakysi m1ituskonce století- pňedstavakonce věku
inspiruje lidskou fantazii,takžese objevujíana|ogickágéstajakov době
fin de siěcle: Í.ascinace
proroctvími,zejménao očekávaném
konci světa, okultnímivědami, tajemn:mi médii,jako byla kdysi slavná madam Blawatská. Krize
hodnot zároveĎ vyvolává potŤebualternativníhoduchovníhohledání,lidé
se opět
za1ímají
o v chodní nauky' o astrologii,množíse nejrozmanitější
sekty a rispě.
chy slaví léčitelé
všehodruhu. V opozici k oficiálně uznávanévedcii st<o|ni
medicínětak nastává obrat k osobitě pojatémetafyzice, vzrŮstá vliv rozmanitiich Subkultur,kteréchtějínahraditobecně vžitémodely neboje piímo negují.
ovšem Stejnětak jako shtedávámepodobnosti,mohli bychom mezi oběma
konci stoletína|ézti rozdíty.odlišnéje napŤ'postaveníumělce a vztahumělce
- znak pro fin de siěcle tak signiÍikantní
a spo|ečnosti
a samotnymi symbolisty
a dekadentyopakovaněakcentovan!.Charakteristickouformací moderny byly
uměleckébohémy'kterésvlm nevázan,lmživotnímstylem pňitahovalypozornost a jitňily predstavivostspoÍádan]ich
občanri'PŤipomeřmealespoř berlínskou
bohémus legendárnímPeterem Hillem a jeho pŤítelkyní
Else Lasker-Schiilerovou, německo-skandinávskoubohému,která se scházela v berlínskéhospridce Zum Schwarzen Ferkel a k niž ná|eže|iMeier-GraeÍ.e,Przybyszewski,
Munch a strindberg, kristiánskou bohémuHanse Jaegeraa Christiáná Krogha,
prosluloukonfiskacemiskandálníchromán a soudnímiprocesy'či konečně
krakovskou bohému'soustŤeděnou
kolem StanislawaPrzybys'"*ikého a časopisu Zyčie,
Tito lidé se bez ohledu na národnostvzájemně stfkali, psa|i si, pŤispívalido
těchŽečasopisri,čet|inavzájemsvá díla.Určitémotivy a symboly se -.jak.je notoricky známo _ vyskytovaly v tvorbě celéevropskémoderny,jak literární,tak
v1itvarné.
Vezměme už samotnénázvy _ Confiteorje titu| Macharovy sbírky
i Przybyszewskéhomanifestuv Žyčiu,t!žPrzybyszewski píšeAnd,rogynestey
ně jako Péladan,Salome nacházimeu Wildea, Kasprowicze, Muncha, Gustava
Moreaua, M. Klingera čiT. F' Šimona.Pozoruhodnější
všakje' že i pobouňené
reakce na modernu by|y bez ohledu na zemi púvoduanalogické.Tak napŤ.Machar je po vydání Confiteor označenza,,|iterárníhobídáka..,kter)i,,lidskéspo|ečnostineméněnebezpečny
jest sv1imperem nežanarchista,socialista,nihilista d]fkou,olovem, dynamitem..(Nedvídek l886/87). Stanislaw Tarnowski,pro.
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Jagellonskéuniverzity'se Zasepo vydánív Krakově nesmírněpopu|árních
Í'esor
Tetmajerovjch veršrjtáže:,,Co by ňekl pan Tetmajer,kdyby se někdo nadchl pro
jeho ideály, polil mariánsky kostel benzinem a zapá|i|?,,(srov. Boy Že|e(lski
lqs:). A Wilhelm Feldman, vydavatel krakovské Krytyky' opÍoÍiZyčiu značně
socia|istickédoktríny
je obviněn z propa9ace,,zvláštěnebezpečné
umírněné,
jsou v tisku piipo
Przybyszewského
od
Maeterlincka
AutoŤi
zvanédekadencí...
(Weyssenhoff
psychiatricklch
léčeben
a
chovancťlm
k
narkomanťrm
rovnáváni
(Jeske-Choinski
v
1895:
l6l)' či
horečce
b|ábolícím
k
hysterikrim,
|24),
1891
co
kazí
m|ádeŽ,,,která
spolu
s Tedarebáky,
opilci,
zvrhlíky,
nazyváni
rovnou
(Niemojewbou [tj. Przybyszewskfm] pila, sváděla cizi Ženy nebo je stŤílela..

ski 1902).
Takovévášnivéreakce by jen stěŽísoučasnáliteratura,jakkoli nekonvenční
dokázala vyvolat. Spisovateluž neníonen estéta kaa tŤebai protispolečenská,
cíň,kterf pobuŤovalměšťáky'pohrda|profánnímdavem a za jedinou nedotknutelnou věc považoval své čisté,neslužebné,individualistickéumění nejlépe
s velkjm U. Literaturou lze dnes společnostjentěŽko šokovat.Jedno všakma- a to je d raz na subjí dnešnímladíautoŤis tehdejšímiumě|ci pÍestospolečné
jektivitu, individualismus a autobiografičnost'která je někdy aŽ nemilosrdně
upŤímná
a otevŤená.
Autoportrétpisate|e(napŤ.u TŤešřáka'Topola, Boučkovéči
jiny neŽna konci l9. stoViewegha,kteŤíse lišípostoji i stylem)je samozŤejmě
letí,ale propojenívlastníexistence a tvorby a h|edánínov;íchzprisobrinarace
o sobě samémjsou do jistémíry obdobné'
obdobn! je i akcentovanyvztah k Evropě a evropanství,témav posledním
desetiletítak frekventované.
Koncem minuléhostoletíjiž Sládkrjv a Vrchlického Lumír,,otvíralokna do Evropy... Moderna tuto základní orientaci znovu artikulovala. Už v prvním dopise Procházkovi z 9. ííjna 1895, v němŽ Przybyszewski kladně odpovídá na žádost o autorizaci pŤekladu stati Chopin und
Nietzschea současněprosío uveÍejnění
něko|ikas|ov o De profundis v Moderní revui, čteme:,,Koncem měsíce vyjde má práce, tištěnáv omezenémpočtu
exempláŤú.
Není to nic pro veŤejnost.Jenom pro pravéEvropany. Poněkud ve
sty|u Totenmesse,ale mnohem odvážnější..(Przybyszewski
1997: 119).Y následujícímdopise odpovídána ProcházkŮv dotazohledně novénorskéliteratury: ,,Doporučovalbych Vám nejevropštějšího
jedince z mladégenerace- Monse Lie ['..]..(ibid.:l80). TakéModerní revuihodnotíPrzybyszewski vždy v evropskémkontextu:,,Vždyťtakhle pěkné,tak plnohodnotné,po všechstránkách
uměleckéčíslonevydal žádn evropsk! časopis,..píše
Procházkovi na podzim
l896 (ibid.: l94). V záŘi |896 sděluje Alfredu Mombertovi: ,,o Vašínádherné
knize jsem napsaldelšíesej, ktery vycházízároveílněmecky i česky'Y Die Zeit
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A posléze
a v Moderní rcV',i'jcdnom z nejkrásnějších
evropsk ch časopisŮ...
jisevropskyčasopis.
MonrbertclvircÍ.eruje:
,,[...]nroji staťo Vás otiskl nejlepší
t/rčeskárevue..(ibid.:270).
BÍe.
Przybyszewskisi všírnái česk1/ch
bírsníkťr,
Zcyera,H|aváčkaa ze.jména
čislaM.odernírevueatáziny.V dubnu l896 děkujeProcházkoviza ncjntlvě.1ší
Žc sc: ,,Kd<lje to otokar Bňezina?Zdáse, Že.jet<lvclice zajírlavy,velice nada: 5 ) ' N a . j a ň en á s l e d u j í c í n y č l o v ě kŘ. a d a j e h o v ě c ín r n es i l n ě z a s á h l a . . ( i b i d .l 8
h o r r l k uč t e m er , d o p i s eM a c i e j i S z u k i e w i c z o v i,:, B Ť c z i nzun á m v e l r n id o b Ť e[ . . . I
vcskrzeclriginální..(ibid.:
rnocnya nczvyk|ytalent,a pŤedevšírn
Je to skutečrrě
200).V listclpaclul 897 chválíProcházkoviBŤczinovuknihu,vydanounákladenl
na tatnníuměModernírevue.a v květnu l89l] r,c|opisezPaÍiŽesi mu stěžu.je
lcck<luscénua doclávii:.,VášBňezina.jemnrlhernlcpšínežoni všichnicl<rl-rron l a d y .J c h o b á s e ř v M o t l e n i r e v u i_ t t lj e i i r c i d í l t l(' .i b i d . :2 | 5 , 2 2 2 ) .
pŤekr,apivti
poohopenípro
Kupodivu je to i natlpak_ BŤezinaprcljcvu.ie
P r . z y b y s z - e w s k eV< hdoo.p i s eS . B o u š k o v zi l 8 . Í í 1 n la8 9 6 p í š c.:' P r z y b y s z e w s v l. č.MRie krírsny.
Przybyszcwski.jeduch podivuhoriněhluboky.
kéh<l
č1írnek
hlubtlkil.chcete-li.alc rná rnístaprudké.dÓnronickésugcsce,se svítíclrortlbnč
vyzaiujíncsnrírnč
dlouhépaprsky.Musínl t<lz uměleckécírnitlhnisky'z' nichž,
Ir<l
hlcdiska pňizna1,
tÍebabych o nčktcrch včcechměl jiné nlínění.Jeho kon.
ccpcc duše.3akji lixoval na některychrnístechvc studiíchNeznám a Chopin
pohledťrm
do hlubirr.s nia ncjsmělejšínl
a Nietzsche,náleŽík ncjpronikavějším
jsr;u
věci' kde zájem umělecky
Inižse rn Žcnrc sctkat V mladéliteratuie.Ttl
s v ě d e c k y r rj sr o u r ' r o v n o v á z e . . ( H o l n r aln9 9 7 : 5 7 ) .B Ť e z i n az ť r s t avlč r c ni M o Procházku povaŽovalza pŤítclea nikdy nlu nezaponlněl.Žc jako
clcntírel,,tti,
.|ajenné
dtÍlkl,v clobč,kcly o nčjiní nakladatclé
2. svazekKnihovny MR vydal
jsou
svou evolu.
rnladílidé,kteÍíprobíhají
nejevilizájcm. ,.Urnělcikolcm MR
lásku
k
unrění.Nitalent.všichniskorem
cí.Mnozí z nich rnajínepopíratclny
odpoví<lá
stiskli
ruku,..
kcly nezaponlenu,že byli první,ktcňími svyrn čascm
(ibid').
revue
pročpíšedo Modeni
v prosinci l896 Bouškovina <lotaz,
Moden lzr,'ulskutečnědělali vclicc mladílidé_ Prooházkovibylo v době
jc.jího
Dnes se všejevíjakcljaszaložcnípětadvacet,Karásck byIještěnlladší.
n é ,a l e n a s v és o u č a s n í kr yn n o z íz n i c h p t i s o b i l i j a k oo u t s i d c Í i ' j e j i cphr á c eb y ly čtcnyv rizkénrokruhu. I později uznávany Bňezina po vydání Tajentntcll
sbírce
nczá.jerna zklarnánía nedělalsi iluze ani o pŤipravované
ddlek zaž'iva|
jak
l'ávana
ukázky z ní ncbu<lou, rnyslínr,niktcrak
Sv,ítcíttí
na uÍpaclě:,,[...]
mou
a.1iny
rlu. Upozclrnína ni těch několik lidí.ktcňíse o mou poetji t'ajín:rali,
j
a
k
j
a
i
e
d
o
klá.
. avíc,
l 896 ProcházkoviN
k n i h u t a kj a k o t a k n e k o u p í ,p. .í š cn a
ve
svych
F. V. Krejčího,bojovnostprojevovalimlaclíurnělcispíš
dá svčdcctví
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neŽli v reálnémživotě:,,Byla to generacehncd od pokritikách a maniÍ.estech
projevy nerodily se z bouŤjaitu n...ni.ně vážn1r
a smutná t. I Jejíspolečné
vinárnách [...]JejípŤcdstaa
v
kavárnách
u
stolŮ
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( K r e j č íl 9 0 l ) . P o d o b n čt r l c í t i l
č c s k é hloi t e r á r n í h ož i l . o t an, i k < l yn e c ] r l s p č l i . .
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A posléze
a v Moderní /"y',i' jcdnom z nejkrásnějších
evropsk;ích
časclpisŮ...
jisevropskyčasopis.
MombcrtclvircÍ.eruje:
,,[...]rnoji staťo Vás otiskl nejlepší
t/rčcskárevue..(ibld.:270).
BÍe.
Przybyszewskisi všírnái českychbírsníkŮ,
Zcyera,H|aváčkaa ze.jména
čislaM.odernírevueatáziny.V dubnu l896 děkujePrclcházkoviza ncjnrlvě.1ší
žcse: ,'Kdo je to otokar BŤezina?Zdáse, Že.jet<lvclice zajínlavy,velice nada: 5 ) ' N a . j a ň en á s l e d u j í c í n č l o v č kR. a d aj c h o v ě c ín r n es i l n ě z a s á h l a . . ( i b i d .l 8
hclrtlkučtemev dopiseMacieji Szukiewiczovi:,,BŤczinuznám veltnidobŤe[..'I
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urpením: ,,V mé duši smutek dlí a hoŤkévrině teskné..(BŤezina 1958: 39).
..Mám v dušilítostspoutanéhov ]oŽi, lMám v dušilítostzchudléhovládce nesmírn/chrozloh, / Mám v duši lítostvězně v den slavnostímájovych.. (ibid.:
teskny,dušísvou, kde setbanoci zraje..(ibid.:15).
78-:79).,,Jdu,
na
Ye SvíttÍní ruipadě však m žemesledovat i pňechodod singuláru k plurálu,
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ně stejny (Prostibolo duše)je i název jediné básnickésbírkyArnošta Procházky
z roku |894/|895., Duši tvťrrčího
individua v uměleckékritice zd razřuje na
stránkách Moderní revue IiÍí Karásek' Kritikovu duši chápe jako samostatnou
tvrirčíindividualitu, kritik je pod|e něho ,,umělcem,kter nacizich dušíchdává
poznati duši vlastní,kter;/ na cizich zrcad|echukazuje vlastní tahy, vlastní rysy,
v]astnítváŤ..(Karásek |995:29|)' Z|omenoudušimá hrdinalyrickoepickéskladby AntonínaSovy (Zlomentiduše,1896).Zahoňkládušetohotomladéhomužeje
zranénaztroskotánímmilostnéhoŽivota i zklamáním v životěspolečenském.
Jeden z nejv;íznamnějších
básníkr]sdružench kolem Moderní revue,Karel
Hlaváček'vyvolává ve sbírcePozdě k rdnu (1896) náladu spojenous prožitkem
pŤírodních
dojmti' v nichŽ ,,dušezlákána svou fixní ideou [.'.] vstŤícdo m|h vybíhá[...]..apak,,tesklivěse zpět vŽdy navrací..(Hlaváček
1964 16).Je to dujemně cítícíhoa jemně vnímajícího
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Duše revoltujícíhopoety S. K. Neumanna' ktery se vzpirá veškerymkonvencím,se sice takévyskytne (ve sbírceJsem apoštolnovéhožití,|896) ve Spojení s dobovym dekadentnímatributem,,dušeumd|ené,,,
a|e zároveíltyto atributy odrnítáa stavíproti nim hodnoty pozemskéhoživota:
Jsou dušeumdlené,jež toužebněhledív dáli.
Jsou močály,jsou tmy...
Leč pochodnějen sem! Hurá mládí.

Pozdravujemejaro! Vítáme netrpě|ivostduší!
TŤesení
kŤídelzesílenÝch!odvahu zraku ziasnělého!
(Biezina 1958 212)

(Neumann1955:30)

Takév poslední(páté)BŤezinověsbírceRuce (|9o1), v nížruce byvaji chápány
jako symbol kolektivníhosjednocenílidí, se substantivumduševyskytuje téměŤ
vlhradně v plurálu, a to jak ve veršíchpoukazujícíchna tragickou existenci na
tétozemi _,,Jdou našedušev tisíciletíchexilem země, slepci osleplímystickou
vinou narození..(BŤezina|958:220), tak v básníchoznamujícíchradostnénaplřování společného
cíle na společné
cestě k věčnosti;

Y Satanově slávě mezi námi (|897) a ve Snu o ztistupuzoufajících(l903)' ve
kterémse stŤídají
básně vyjadÍujícíkolektivnícestu zástupri bratrŮ k na]ezeni
v titulníbásni Sna...)a básně oslavující',pohanskou..ra.
smyslu života(zejména
dost z pozemskéhoživota,se uŽ v znam tohoto substantivaměnía získávápŤí.
apod.
značné
atributy,,nepokojná..',,pyšná..
obrovskou Íiekvenci má slovo dušev poezii největšíhočeskéhosymbolisv kaŽdébásni všechpěti jetickéhobásníka,otokara BŤeziny.opakuje se téměŤ
(
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po
Ruce
1
901
aŽ
ho sbírekod Tajemnychddlek
). BŤezinovadušeje. zejména v Tajemnych ddlkich a ve Svíttinína aipadě (1896)' naplněna bolestí,
1

Všakjejich ruce duchovék hvězdám se rozpjaly,
miliony dušína zeml a ve všechsvětechobjaly.
(BŤezina1958:254)

Individuální,osamělou, tajemnouduši géniŮ(F. Rops, F. M. Dostojevskij,J. K. Huysmans, E. Munch) vyzdvihuje v druhé polovině devadesátÝch |et na stránkách Motlerní reyue i stanislav Przybyszewski, pŤeklady

Takésubstantivumživotje v českéliteratuŤepÍelomustoletíakcentováno.Už
manifestČeskémoderny (l895) požadujeuměníspjatése životema myslí tím

jehož text sejeden čas vyskytovaly téměŤv každémčísleajehož vliv na moderní českou literaturu devade.
sát:Íchlet, zejména na její ,,satanistickou..částje nesporn:Í.
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Ye Svíainína zapadě však mrižemesledovat i pŤechodod singuláru k plurálu,
duší'je utajena
V tomto plurálu' d. v bratrstvíspÍízněn1ich
od ,,duše..k ,,duším...
jsou
i
tajemství
V
V|adaŤi
vladaŤi,,bra.
porozumět
smrti.
biásni
snri
sílaa schopnost
vedle
duše
mé
1958:
l04).
V
závěrečné
skladjichž
klekají
duše
[...]..(BŤezina
tŤi,
je
vyjádÍeno,
píssiln1ych'
že
smrt
Kiku
všech
ve
Víně
sbírky,
,,podobná
bě této
je
(ibíd;
pŤi
i
122)
všech
minullch
budoucích
duších
a
světech..
ve
ní,skrytfch
pozemského
nadějnlm
spojením
života
s
životem
věčn1/m'
kontinuity
zachováni
tÓny spolu se zesílenímfrekvence plurálu, vyjadŤujíTyto poněkud optimističtější
věÍících
a směŤujících
k Nejvyššímu'tj. k Bohu, jsou nápadstejně
bratrství
cího
ve
Větrech
BÍezinovfch
sbírkách,
od pÓlťl (1897) a v Stavitelích
v
dalších
nější
pozemskéhoživota,ale bratr(1899).
i
Duše
lidí
sice
nadále
trpí
bolestmi
chruimu
perspekti.
radostnější
ství,láska a společnycíl dosáhnout ,,Nejvyššího..poskytují
vu, až,,v risměvuvašemtisícerisměvrizasvítíz tisíceduší[...]..(ibid.: 166).
Do dušíStavitel chrámu proniká bolest, žal a utrpení,ale dušetěch, kteŤínejještěna tétozemi. Závěrečnábáseř tétosbírvícetrpěli, snad mťrže
dojít smíŤení
ky' hymnická skladba,oslavajara v dušíchbratÍi,vyznivá téměÍoptimisticky:

ně stejn! (Prostibolo duše)je i název jediné básnickésbírky Arnošta Procházky
z roku |894/1895.,Duši tvťrrčího
individua v uměleckékitice zdŮrazřuje na
stránkách Moderní revue liÍi Karásek. Kritikovu duši chápe jako samostatnou
tvťrrčí
individualitu, kritik je podle něho ''umělcem, kteryÍnacizích dušíchdává
poznati duši vlastní' ktery na cizich zrcad|echukazuje vlastní tahy' vlastní rysy,
vlastnítváŤ..(Karásek |995:29|). Zlomenou dušimá hrdina lyrickoepickéskladby AntonínaSovy (Zlomendduše,1896).ZahoŤkládušetohotomladéhomužeje
zraněnaztroskotánímmilostnéhoŽivotai zklamánímv Životěspolečenském.
Jeden z nejv znamnějšíchbásníkrlsdružen5ích
ko|em Moderní revue'Kare|
Hlaváček,vyvolává ve sbírcePozdě k rtinu (|896) náladu spojenous prožitkem
pŤírodních
dojmri, v nichž,,dušezlákána svou fixní ideou [..'] vstŤícdo mlh vybíhá[...]..apak ,,tesklivěse zpět vŽdy navrací..(Hlaváček
|964: 16).Je to dujemně cítícíhoa jemně vnímajícího
šearistokratického,
intelektuála,jehož duševnístav je v souladu s pŤírodními
vjemy podzimníhošera,bledéhoměsíční.
ho svitu, zamlŽenéhorána apod.
Duše revoltujícíhopoety S. K. Neumanna, kter se vzpírá vešker1imkonvencím,se sice takévyskytne (ve sbírceJsem apoštolnovéhožití,|896) ve Spojení s dobov1imdekadentnímatributem,,dušeumdlené,,,ale zárove tyto atributy odmítáa stavíproti nim hodnoty pozemskéhoživota:
Jsou dušeumdlené,jež toužebněhledív dáli.
Jsou močály,jsou tmy..'
Leč pochodnějen semI Hurá mládí.

Pozdravujemejaro! Vítáme netrpělivostduší!
TŤesení
kňídelzesílenÝch!odvahu zraku ziasnělého!
(Neumann1955:30)

Takév poslední(páté)Bňezinově sbírceRuce (1901),v níŽruce byvajíchápány
jako symbol kolektivníhosjednocenílidí, se substantivumduševyskytuje téměŤ
vfhradně v plurálu, a to jak ve veršíchpoukazujícíchna tragickou existenci na
tétozemi -,,Jdou našedušev tisíciletíchexilem země, s|epciosleplímystickou
vinou narození..(BŤezina1958:22O),tak v básníchoznamujícíchradostnénaplřování společného
cíle na společné
cestě k věčnosti:

Y Satanově sl vě mezi ndmi (1897) a ve Snu o zdstupu zoufajících(1903)' ve
kolektivnícestu zástupri bratrúk na|ezení
kterémse stŤídají
básně vyjadŤující
v titulníbásni Snu...)a básně oslavující,'pohanskou..rasmyslu života(zejména
dost z pozemskéhoživota,se už vyznam tohoto substantivaměnía ziskávápÍí.
značné
atributy,,nepokojná..',,pyšná..apod.
obrovskou Íiekvenci má slovo dušev poezii největšíhočeskéhosymbolistickéhobásníka,otokara BŤeziny.opakuje Setéměrv kaŽdébásni všechpětije.
ho sbírekoďTajemnjch ddlek(|895) ažpo Ruce (1901).BŤezinovadušeje,zejména v Thjemnjch dálkach a ve Svítdnína zdpadě (l896)' naplněna bolestí,
]

(BŤezina|958:212)

Všakjejich ruce duchovék hvězdám se rozpjaly,
miliony dušína zemi a ve všechsvětechobjaly.
(BŤezina|958:254)

Indivíduální'osamělou, tajemnouduši géniri(F. Rops, F. M' Dostojevskij,J. K. Huysmans, E. Munch) vyzdvihuje v druhé polovině devadesátych let na stránkách Motlerní revue i Stanislav Przybyszewski, pÍeklady

Takésubstantivumživotje v českéliteratuŤepŤelomustoletíakcentováno.Už
manifestČeskémoderny (1895) požadujeumění spjatése životema myslí tím

jehož textri sejeden čas vyskytova|y téměŤv každémčísleajehož vliv na moderní českou literaturu devade.
částje nesporn/.
sátÝch let, zejménana její,,satanistickou..
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v pojetíNeumannově.V prvních BŤezinov1ichsbírkáchb1fváspojeno se slovy
noc. hvězdy, smrt apod.:

uměnísvébytné,
vyjadŤující
umě|covu vnitŤnípravdu.Moderní revue, jak známo' se sice stavěla proti Českémoderně a v mnohlch článcích_ zdrirazřujíc
vllučnost tvúrčího
individua a vllučnost umění- stavěla uměnínad Život, ale
dokonce i JiŤíKarásek v eseji Sociá|níužitečnost
umění z roku 1895 píše,že
rozkvět umění je zakošeněnv individuálním nitru umělcově, kter! má sice
všedním,povrchnímživotempohrdat,nakonec se však má dopracovat,,k syntéze Života, a tím i k nejvyššímuideálu každéhoumělce, k syntézeUmění..
(Karásek |995a:293).
V symbolistickédekadentnípoezii je substantivumŽivot o něco méněfrekventovánonežsubstantivumduše.U Hlaváčka,pokud se vribec vyskytuje' bfvá v kontextuslov označujících
smutek nebo dokonce smrt.V textu Sklon inteligenta k pavoučímucharakteru ze sbírky Pozdě k rdnu píšebásník o smutku
z jiného života.Ve čtvrtémoddí|uMstivé kantilényhovoÍío očích,'jimž se neslibuje dlouhéhoŽivota,neb páchnou hoÍkoua smrtícívrjníbolehlavu..(Hlavá.
ček 1964:59)'
V poezii S. K. Neumanna,která i v jeho symbolistickémobdobía v době jeho tizkéspolupráce s Moderní revue by|a ve srovnánís ostatnímisymbolisty
méněspirituální a už tehdy spíše,,pozemská..či ,,satanskyprovokativní..'je
substantivum život časté.Ve sbírkách Jsem apoštol novéhožitía Apostrofy hrpožitkri:,,Lečzpivej o Židéa vtišnivése vyskytuje v kontextuhédonistick1/ch
votě, brunetosladká, a víno aťtryská..(Neumann l955: 33):

Dlchali jste na mne životemtěch podivnych květri,
jeŽ zavÍenyslunci otvírajíse slavnémumlčeníhvězd.

( B Ť e z i n al 9 5 8 : 7 5 )

TajemnémuBohu
Ye Větrechod pÓlú, kde směŤováník \ěčnému,Nejvyššímu,
nab1/vávyraznějšíperspektivy,je i slovo životspojeno s pojmem věčnéhoBoha.
Ó, rěčnyt V téchvíli, když ruce mébez vlády klesly, zeslábléláskou,
vlastnítv j Život viděl jsem, změněny neznám;/msvětlem.
(Bňezina1958: l37)
Sjednoceníbratrsklch dušív lásce a v poznání Věčnéhoznamená i sjednocení
životti- ,,a uzÍiÍezástupy nesčíslnychživotrivcházeti v jedin1/život..(Bňezina
1958:166). odtud zbyvá užjen krok k vyjádŤení
radostnéhosmyslu životav kolektivním směÍovánívšech lidí k nejvyššímuideálu, jak je vyjadŤujerefrén
,,sladkoje žíti..v básni Kolozpěv srdcí ze sbirky Ruce.
Krásu pokládám - navzdory všem teoriím o estetice ošklivého- za zák|adni
kritériumumění.(Ne nadarmo vznikala kdysi slovníspojenítypu krásná literatura nebo složenáslovajako krasověda, krasoŤečapod.)
V esejistice Moderní revue se slovo krása častovyskytuje v souvislosti se
slovem život;,,Syntézakrásy a životaje metou umění budoucnosti,..píšeBohuslav Chaloupka ve stati Budoucí umění už v roce 1894 (Chaloupka 1995:
288). A o sedm let později shrnujeMiloš Marten' že ,,nemáuměníjiné snahy,
neŽ aby pŤevedloživot,jeho nezaručenyhyb a var, na vzorec krásy jedině jisty t...1"(Marten 1995:312).
Je zajímavé,že v HlaváčkověkÍehképoezii, naplněnédojmy a krásou pŤechod dne v noc a noci v den, se pojem krása vyskytuje vlhradně v adjektivní
podobě jako atribut k tělesnékráse: ,,kásn1/mi prsty.., ,její krásná a nešťastná
řadra... V lyrické prÓze Má Ithaka ze sbirky Pozdě k rdnu Se tato kráSa postupně zbavuje tělesnosti:,,zpiva|asvym krásnym a měkkym staroŤeckm altem..,
aŽ se zcela zabstraktřujev podobě ,,KrásnéTouhy..(Hlaváček|964:2|_22).
V Neumannovych Apostrofdch hrdjch a vdšniv,jchje krása ještědekadentně
unylá: ,,Bys v bouÍlivoupíseř dnti m ch pňineslanov;/tÓn unylékrásy..(Neumann 1955: 59). o něco později, y Satanověsldvě mezi námi, se stává pozem-

v náručílásky h!ňil jsem v rozkošemohutnémjase,
zkájen polibky Života(Neumann 1955:50)
Y Satanově sldvě mezi ndmi je v provokativníbásni Credo pov1/šenna život
jest a \ědéníaŽivor* (Neumann
s velklm Ž Satan:,,\ěňímv Satana,jenžP1ycha
1955: l00). V titulníbásni Snrro uistupu zoufajících,když se zástupy,hledají.
cí smysl existence,odvrátíod prázdnéhobožskéhotr nu a vydají se na cestu
k trrinu Satanovu, nacházeji za pomoci Satana smysl žitíuŽ na tétozemi. Život,
kter;i tu zristává s velk!m Ž, 1e totoŽngse satanskouvZpourou:,,Já [= 531un,
pozn. L. H.] všakjsem Život, já jsem síla a rozkoš a plcha a vzpoura..(Neumann l955: 116).V básni Jarníapostrofaslunce (Sen o zástupu zoufajících)se
substantivumživot ocitá v souvis|ostiSe slovem krása a vyraznépŤedjímáradostnou atmosférubudoucí Knihy lesú,vod a strání.
V BÍezinově mystické poezii, která vyjadŤujerezignaci na život pozemsky
a směŤujek absolutnímhodnotám božskfm, má slovo Život jiny vyznam neŽ
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v pojetÍNeumannově.V prvních Bňezinoq/ch sbírkáchb1fváspojeno se slovy
noc, hvězdy, smrt apod.:

uměnísvébytné'vyjadŤující
umělcovu vnitÍnípravdu.Moderní revue,jakznámo, se sice stavěla proti Českémoderně a v mnoh;/chčláncích_ zdrirazřujíc
vllučnost tvrirčíhoindividua a vllučnost umění_ stavěla uměnínad život,ale
dokonce i JiÍíKarásek v eseji Sociální užitečnost
umění z roku 1895 píše,že
rozkvět umění je zakoŤeněnv individuálním nitru umě|cově, kter;/ má sice
všedním,povrchnímživotempohrdat,nakonec se však má dopracovat,,k synÍeze života,a tím i k nejvyššímuideálu kaŽdéhoumělce, k syntézeUmění..
(Karásek Í995a:293)V symbolistickédekadentnípoezii je substantivumživot o něco méněfrekventovánonežsubstantivumduše.U Hlaváčka,pokud se vribec vyskytuje,b;Ívá v kontextuslov označujících
smutek nebo dokonce smrt.V textu Sklon inteligenta k pavoučímucharakteru ze sbírky Pozdě k ninu píšebásník o smutku
z jiného života.Ve čtvrtémodďí|uMstivé kantilényhovoÍío očích,,jimž se neslibuje dlouhéhoŽivota,neb páchnou hoŤkoua smrtícívúníbolehlavu..(Hlaváčekl964: 59).
V poezii S. K. Neumanna,která i v jeho symbolistickémobdobía v době jeho rizkéspolupráce s Moderní revue by|a ve Srovnánís ostatnímisymbolisty
méněspirituální a už tehdy spíše,,pozemská..či ,,satanskyprovokativní..,je
substantivum život časté.Ve sbírkách Jsem apoštol novéhožitía Apostrofy hrpožitkú:,,Lečzpívejo ži.
déa vášnivése vyskytuje v kontextuhédonistick;/ch
votě, bruneto s|adká,a víno aétryská..(Neumann l955: 33):

Dfchali jste na mne Životemtěch podivnlch květrj,
ježzavíenyslunci otvírajíse slavnémum|čeníhvězd.

(BŤezinal958: 75)

Nejvyššímu,
TajemnémuBohu
Ye Větrechod pÓlú, kde směŤováník \ččnému,
nabyvávlraznějšíperspektivy,je i slovo životspojeno s pojmem věčnéhoBo.
ha.
Ó, rruenytV téchvíli, když ruce mébez v|ády klesly, zesláblé|áskou,
vlastnítvrij životviděl jsem, změněn! neznámlm světlem.
( B Í e z i n a1 9 5 8 :l 3 7 )
Sjednoceníbratrskychdušív lásce a v poznání\ččnéhoznamenái sjednocení
životri- ,,a uzÍitezástupy nesčíslnychživotŮvcházeti v jedin;/ život..(BŤezina
radostnéhosmyslu životav kol958: 166).odtud zb1lváužjen krok k vyjádŤení
|ektivnímsměňovánívšech lidí k nejvyššímuideálu, jak je vyjadňujerefrén
,,sladkoje Žit1.,v básni Kolozpěv srdcíze sbírkyRace.
Krásu pokládám _ navzdory všemteoriímo esteticeošklivého- zazákladní
kritériumumění.(Ne nadarmo vznikala kdysi slovní spojenítypu krásná litera.
tura nebo složenáslovajako krasověda, krasoŤečapod.)
V esejistice Moderní revue se slovo krása častovyskytuje v souvislosti se
slovem život:,,Syntézakrásy a životaje metou umění budoucnosti,..píšeBohuslav Chaloupka ve stati Budoucí umění už v roce 1894 (Chaloupka 1995:
288). A o sedm let později shrnuje Miloš Marten, Že ,,nemáuměníjiné snahy,
neŽ aby pŤevedloživot,jeho nezaručenyhyb a var, na vzorec krásy jedině jisty t...1"(Marten 1995:312).
Je zajimavé,že v Hlaváčkově kŤehképoezii, naplněnédojmy a krásou pÍechodri dne v noc a noci v den, se pojem krása vyskytuje v;ihradněv adjektivní
podobě jako atribut k tělesnékráse: ,,krásn;/miprsty..,,její krásná a nešťastná
řadra... V lyrické prÓze Má Ithaka ze sbirky Pozdě k rtinu se tato krása postupně zbavuje tě|esnosti:,,zpíva|asvym krásnym a měkklm staroŤeckymaltem..,
aŽ se zcela zabstraktřujev podobě ,,KrásnéTouhy..(Hlaváček|964:2|_22).
V Neumannovlch Apostroflich hrdjch a vdšnivjchje krásaještědekadentně
unylá: ,,Bys v bouňlivoupíseř dnúmlch pŤineslanov! tÓn unylékrásy..(Neumann 1955: 59). o něco později, v Satanověskivě mezi ndmi, se stává pozem-

v náručílásky hfŤil jsem v rozkošemohutnémjase,
zkájen polibky Života_
(Neumann1955:50)
Y Satanově sldvě mezi ruimi je v provokativníbásni Credo pov!šen na život
v Satana,jenŽ P1/chajest a \čdění aŽivot* (Neumann
s velk;ÍmŽ Satan:,,\čŤím
1955: 100).V titulníbásni Sna o zástupu zoufajících,když se zástupy,hledají.
cí smysl existence,odvrátíod priázdnéhobožskéhotr nu a vydají se na cestu
k tr nu Satanovu, nacházeji za pomoci Satana smysl žitíuž na tétozemi.Život,
kter! i tu zristává s velkym Ž, je totožnySe satanskouvzpourou: ,,Já [= 5a1un,
pozn. L. H.] všakjsem Život, já jsem síla a rozkoš a pycha a vzpoura..(Neumann 1955: l 16).v básni Jarníapostrofaslunce (Sen o zástupu zoufajících)se
substantivumživot ocitá v souvislosti se slovem krása a vyraznépŤedjímára.
dostnou atmosférubudoucí Knihy lesú,vod a strání.
V BŤezinověmysticképoezii, která vyjadÍujerezignaci na Život pozemsk!
a směŤujek absolutnímhodnotám božskfm, má slovo životjin! vyznam neŽ
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sky a,,pohansky..vyz vavou:,,Ó Pane písně,velky Pane lásky,jájsemjí vlíbal
krásu tvéhojména..(ibid.: 95), až pÍedjímáatmosféruslavnémodlitby z budoucíKnihy les , vod a str ní:,,Ve jménu krásy immorá|né,vejménu života,
jenŽ kypí nám v žilách..(ibid.:90).
Pro otokara BŤezinuje krása - v souladu s celkovlm zaměŤením
jeho poezie - krásou ne z tohoto,ale z onoho, věčného
světa:',Hrou tňpytnychkonstelací se nebes krása stkvěla,,(BŤezina1958:43). Pojem krásy je u BŤezinyspojen
s pojmem duše,jen dušílze vnímatskutečnoukrásu: ',['..]Ó, rci, zdadušíse vesním/ v duh krásu' jež|eŽív hrobě bíléhosvětla..(ibid.: 60).
I BŤezinovapoezie se na začátkusto|etí,ve sbírkáchStaviteléchruimua Ruce
- podobnějako Neumannova ve Snu o ztÍstupu
zoufajících- kolektivizuje, ale na
rozdí|od Neumannovy ,,hmotnosti..
zťrstává
dtjsledněduchovní.Krása - i ve spojení se slovy jaro, láska, ba i žena_ z stává symbolem vyšších
hodnot,k jakym
na tomto světě dospět nelze. Avšak v bratrstvíspojen]/chdušík nim |ze směŤovat,
nacházetcestu z tohotobo|estného
světado světaneznámého,tajemného,
tj. bož.
skéhoa věčného.
BÍezinrivkolektiv je duchovníhorázu, substantivumkrása je
v něm odhmotněno, zduchovněno: ,,V směvech krásy i v pŤítuln]ích
pohledech
věcí hoĚelopro nás hrobovésvětlo našehozasvěcení..(BÍezina |958:245).
Všeobecněse všakv prvních|etech20. stoletíslova života krása vícezhmotĎují' zakotvujína tomto světě a stávajíse nositeli radostnfch, optimistickych
nálad. Je snad možnéiÍici,Že pŤedjímají
českouavantgardu,jak se utváŤelazačátkem dvacátych let' Piipomenu jen Teigeovu závěrečnou stat z Revolučního
sborníkuDevětsil (|922), v nížse zdrirazřuje, že ,,krásanovéhouměníje z tohoto světa..a rikolem uměníje ,,všeckykrásy světa..vyzpivat'
BŤezinapo sbírceRuce (1901) dalšíbásnickéknihy nevydává.Vedle symbolismu a impresionismu se v česképoezli začínají
uplatřovat novésměry, napŤíklad naturismusa vitalismus,jak je reprezentujízejménaveršeKarla Tomana,
Fráni Šrámkaa S' K. Neumanna.Slovo dušese z poeziepostupněvytrácí,slo.
va života krása nabyvajínovlch v znam . V roce |905 vychází pod názvem
Boje o zítŤekkníha esejťrv tédobě už vúdčíholiterárního kritika F. X. Šaldy.
Tam v eseji Nová krása: Ieji geneze a charakter Íbrmuluje autor svá nejnovější
estetická kritéria.Život a krása jsou tu rovnocenné a vzájemně se podmiřující
pojmy: ,,A básníci [...] rozmnoŽujíceňíšiživotarozmnoŽujíÍíšikrásy.. (Šalda
r94I:117-18).
BezprostŤedněna pŤelomustoletí vstupuje do česképoezie Karel Toman
(|877-1946). V erotick;ich básníchjeho druhé sbirky Tbrzo života (|902), kterou mrjŽemechápat ijako rozloučenís dekadencí,jsou substantivaŽivot akrása ještěspojena s bolestí,smutkem,ba ise smrtí.
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V tvou korunu, živote,
v tvrij smutek, 6 ženo,
krvavékorály nasázím'
svébolesti věno.
,

(Toman 1953:21)

,'milovat toho, ktery sílu měl ilusi krásy smrtíživotdát..

(Toman 1953:45)

Ve slovníkudalšíTomanovy sbírky,v Melancholicképouti (l906)' jsou zdrirazpro dobovésecesníumění.I slo.
něny barvy,květy, zdobnost,tj. slova pÍíznačná
va Život a krása se uplatřují v tomto kontextu:
Je málo květ po Čechách pro tvoje černévlasy
av Žádnémnekrvácí nach
hodn! tvésnědékrásy.
(Toman 1953: 50)
SbírkaSlunečníhodiny (l 9l 3) b vá srovnávánase ŠrámkovymSplavem (19|6)
a NeumannovouKnihou les , vod a strdní(1914). Za společné
rysy se pokládají smyslově názotné obrazy pÍírodníchjevri, hmotnépojetí skutečnosti,nale.
zení životníhokladu v splynutí se zemí a s pŤírodoujako se zdrojem životní
energie. Verše těchto sbírek, zejménaŠrámkovaSplavu a Neumannovy Knihy
lesťt,vod a strání blvají označoványza naturistickéa vitalistické,d. vyjadŤující dynamiku žívotaa zd razítujícijeho kladny smysl a krásu. Na rozdíl od mlhavlch jiter, šer;./chpodvečerri, zamženlch podzimri, chor;ich hvězd, černych
stín dekadentnípoezie devadesát;/chlet dominují ve vyše uveden;íchsbírkách
obrazy sluncem zďritlchluk v poledne,jásavá,životemnaplněnájara,kvetoucí
stromy,zurčicípotoky apod. Místo vyjádŤení
pocitri smutku a bolesti vystupuje
do popŤedíradost z |ásky, z erotiky, z krásy, zeŽivota'Více citově za|oženyFrářa Šrámekoslovuje svéhodospívajícího
hrdinu, ,,včerejšího
a pošetilého..
Jana
Ratkina y závéturománu StŤíbrnjvítr(|9|O):,,Ty' kterf jsi volal krásu _ a pŤed
kásou jsi zastŤeloči.Ty, ktery jsi volal Život _ a pÍi prvníjeho písnipotrhaljsi
struny..(Šrámek
l953: 238).Ve sbírceSplav pakvtěluje básníksvéerotickésny
do obraz rozmachu jarní pŤírody:
Já si tě vyprosil na první bouŤce.Dar
krásn.'jsi, utkan z par.

(Šrámek1960:43)
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sky a,,pohansky..vyzfvavou: ,,Ó Pane písně,velk1fPane lásky, já jsem jí vlíbal
krásu tvéhojména..(ibid.: 95), aŽ pÍedjímáatmosÍéru
slavnémodlitby z budoucí Knihy les , vod a strdní: ,,Ve jménu krásy immorálné, ve jménu života,
jenžkypí nám v Žilách..(ibid.:90).
Pro otokara BŤezinuje krása _ v souladu s celkov1/mzaměŤením
jeho poezie - krásou ne z tohoto,ale z onoho, věčného
světa:,,Hrou tŤpytn]Ích
konstelací se nebes krása stkvěla..(BÍezina 1958:43). Pojem krásy je u BŤezinyspojen
s pojmemduše,jen dušílze vnímatskutečnou
krásu:,,[..']Ó,rcl,zdaduší se vesním/ v duh krásu, jež|eživ hrobě bíléhosvětla..(ibid.:60).
I BŤezinovapoezie se na začátkustoletí,ve sbírkáchStaviteléchrámu a Ruce
- podobnějako Neumannovave Snu o zastupu zoufajících- kolektivizuje, ale na
rozdí|od Neumannovy ,,hmotnosti..
ztistávádťrsledně
duchovní.Krása - i ve spojení se slovy jaro, |áska,ba i Žena_ zristávásymbolem vyšších
hodnot,k jakym
na tomto světě dospět nelze' Avšak v bratrstvíspojen;/chdušík nim lze směÍova|
nacházetcestu Z tohoto bolestnéhosvěta do světa neznámého,tajemného,tj. boŽskéhoa věčného.
BŤezin v kolektiv je duchovníhotázu, substantivumkrása je
v něm odhmotněno,zduchovněno:,,V směvechkrásy i v pňítuln1/ch
pohledech
věcí hoÍelopro nás hrobovésvětlo našehozasvěcení..(BŤezina 1958:245).
Všeobecněse všakv prvníchletech20. stoletíslova Života krása vícezhmotřují, zakotvují na tomto světě a stávajíse nositeli radostn1ich,optimistick]ích
nálad. Je snad moŽnéi ííci,Že pŤedjímají českouavantgardu,jak se utváŤelazačátkemdvacátych let' PŤipomenujen Teigeovu závěrečnoustaÍz Revolučního
sborníkuDevětsil (|922), v nížse zdrirazřuje, že ,,krásanovéhouměníje z tohoto světa..a rikolem uměníje ,'všeckykrásy světa..vyzpívat.
BÍezinapo sbírceRuce (|90|) dalšíbásnickéknihy nevydává' Vedle symbolismu a impresionismuse v česképoezii začinajíuplatĎovatnovésměry, napňíklad naturismusa vitalismus,jak je reprezentujizejménaveršeKarla Tomana,
Fráni Šrámkaa S. K. Neumanna.Slovo dušese z poezie postupněvytrácí,slova život a krása nab;/vajínov ch vyznam . V roce |905 vycházi pod názvem
Boje o zítŤekknlhaesejri v tédobě už vťrdčího
literárníhokritika F. X. Šaldy.
Tam v eseji Nová krása: Jeji geneze a charakter formuluje autor svá nejnovější
estetická kritéria.Život a krása jsou tu rovnocenné a vzájemnése podmiřující
pojmy: ,,A básníci [.'.] rozmnožujíceŤíšiživotarozmnožujíÍíšikrásy., (Šalda
l94l:1 17-18).
BezprostŤedněna pŤelomustoletí vstupuje do česképoezie Karel Toman
(1877-1946).V erotick;ichbásníchjeho druhésbirky Torzo života(|9o2),kte.
rou mrjŽemechápat ijako rozloučenís dekadencí,jsou substantivaživota krá.
sa ještěspojena s bolestí,smutkem,ba ise smrtí.

2r2

V tvou korunu, Živote,
v tvrij smutek,6 ženo,
krvavékorály nasázím'
svébolesti věno.
,'milovattoho, ktery sílu mě| ilusi krásy smrtíživotdát..

(Toman 1953:21)
(Toman 1953:45)

Ve slovníkudalšíTomanovy sbírky,v Melancholicképouti (l906)'jsou zd raz.
pro dobovésecesníumění.I sloněny barvy,květy,zdobnost,tj' slova pÍíznačná
va Život a krása se uplatřují v tomto kontextu:
Je málo květri po Čechách pro tvoje černévlasy
av Žádnémnekrvácí nach
hodny tvésnědékrásy.

(Toman 1953: 50)

Sbirka Slunečníhodiny (l9l3) b vá srovnávánase ŠrámkovymSpLavem(|916)
(l9l4)' Za společné
a Neumannovou Knihou les , vod a struÍní
rysy se poklá.
dají smyslově názotné obrazy pÍírodníchjev , hmotnépojetí skutečnosti,nalezení životníhokladu v splynutí se zemí a s pŤírodoujako se zdrojem životní
energie.Veršetěchto sbírek,zejménaŠrámkovaSplavu a Neumannovy Knihy
Ies , vod a strdníbfvají označoványza naturistickéa vita|istické,d. vyjadňující dynamiku životaa zd razřujícíjeho kladn1/smysl a krásu' Na rozdíl od mlhavlch jiter, šer ch podvečerri,zamŽenych podzimri, chorych hvězd, čern1ich
stín dekadentnípoezie devadesát1/ch
let dominujíve v1/šeuveden;íchsbírkách
obrazy sluncem za|itlch luk v poledne,jásavá, životemnaplněnájara, kvetoucí
stromy,zurčicipotoky apod' Místo vyjádŤenípocitri smutku a bo|estivystupuje
do popňedíradost Z |ásky, z erotiky, z krásy, ze života.Více citově za|oženyFrářa Šrámekoslovuje svéhodospívajícího
a pošetilého..Jana
hrdinu, ,,včerejšího
Ratkina v závěru románu StŤíbrn,j
jsi
(|91O):,,Ty,
vo|al
krásu - a pŤed
kter]í
vítr
kásou jsi zastŤeloči.Ty, ktery jsi volal Život _ a pÍi prvníjeho písnipotrhaljsi
struny..(Šrámekt953:238).Ve sbírceSplav pakvtěluje básníksvéerotickésny
do obrazri rozmachu jarní pŤírody:
Já si tě vyprosil na první bouŤce.Dar
kásny jsi, utkan z par.

(Šrámek1960:43)
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S|avná Neumannova Kniha lesú,vod a strdní,jejížverševznikaly už od roku
1908'je zahájenaVstupní modlitbou ,,VejménuŽivota i radosti i krásy...V jiné
básni vítá autor bŤeznové
pŤedjaÍí
a oslavuje životadárnostzemě:
Země, zíÍrase zazelenáš!
Znmě, zitra nám rozkveteš!

BROD, Max
[166 Život plnj bojti (Praha: Mladá Íionta)
BŘEZINA' otokar
|958 B sně (Praha:Čs' spisovatel)

tl

dechemživotanap|níš
p|ícemi'
(Neumann1950:44)
Zdroj a smysl Života nacházi básníkve spojeníse zemí a pÍírodou:
Tu trochu klopytal jsem v měkkémmechu
omámen vriněmi a pták jásotem;
všakpryskyŤicedodaly mi dechu:
se zemí srristajesv1Ímžiji životem'
(Neumann1950:86)
Tento v podstatěbergsonovsk ,'élanvital..je i zdrojem uměnía krásy:
zde Živouci krásy a naděje'zvěŤ,květiny, mechy a ručeje
pohansképudy chválí písnímajestátníhoklidu
(Neumann1950:84)
Závérembych chtěla zd raznit,žez hlediska vyvoje uměnía jeho prontěnje určujícíspíšmyšlenkov svět umělcrjv' umělctjv vztah k Životu a k společnosti,
neŽ letopočtya pŤelomystoletísamy o sobě. Pokusila jsem se to ukázat napŤíklad na rozdílnémtypu symbolisticképoezie otokara BŤezinya S. K. Neumanna, která vznikala pÍib|ižněve stejnédobě' na konci devadesátychlet. ,,Únava..
z konce století,vázaná k proměně l9. sto|etíve 20' století,mohla b t, alespoĎ
do jisté míry' i zá|eŽitostídobovémÓdy. Společnostíi kulturou více otŤáslrok
kontinuity v;ívo.;e
|9|4 a celá první světová válka, která zprisobila i pŤerušení
českéhomoderníhoumění.Vzhledem k ní a k dalšímozbrojenlm konÍliktrim
a válečn;imtragédiím,kterépak ce|é20.stoletíprovázely, se pŤelom19. stolemodernímumění
tí ve 20. stoletíjeví, jak ve společnosti,tak v rozkvétajícím
a v bohatstvírozmanitlch směrri a stylri, skoro idylicky. oprávněně a zasvěce'
ně nahlíželna běh událostítohoto stoletíMax Brod, když napsal: ,,Kdo neži|
l966: 76).
pÍedrokem l9l4, neví,coje sladkostživoÍa*(Brod
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S|avná Neumannova Kniha lesú,vod a strdní,jejížverševznikaly už od roku
l908' je zahájenaVstupní modlitbou ,,Vejménuživotai radosti i krásy...V jiné
básni vítá autor bŤeznové
pŤedjaŤí
a os|avuježivotadárnostzemě:
Země' zíÍrase zazelenáš!
Zr,mě, zíÍranám rozkveteš!
dechemŽivotanaplníšplícemi.
(Neumann1950:44)
,Zdroj
a smysl Života nacházíbásníkve spojeníse zemí a pŤírodou:

(Neumann1950:86)

Tento v podstatěbergsonovsky,,élanvita|..je i zdrojem uměnía krásy:
zde Živoucíkrásy a naděje,zvěŤ,květiny, mechy a ručeje
pohansképudy chválí písnímajestátníhoklidu
(Neumann1950:84)
Závěrem bych chtěla zd razniÍ,žez hlediska vfvoje uměnía jeho proměnje určujícíspíšmyšlenkovy svět umělcriv, umělcrjv vztah k Životu a k společnosti,
nežletopočtya pŤelomystoletísamy o sobě. Pokusila jsem se to ukázat napŤí.
klad na rozdílnémtypu symbolisticképoezie otokara BŤezinya S. K' Neumanna, která vznikala pŤibližněve stejnédobě, na konci devadesát)ichlet. ,,Únava''
z konce století'vázaná k proměně 19. stoletíve 20. století'mohla b1/t,alespoř
do jisté míry,i zá|eŽitostídobovémÓdy, Společnostíi kulturou více otŤáslrok
kontinuity v;ivoje
|9|4 a celá první světová válka, která zprisobila i pÍerušení
českéhomoderníhoumění.Vzhledem k ní a k dalšímozbrojen m konfliktrim
tragédiím,kterépak ce|é20.stoletíprovázely, se pÍelom l9' stolea válečn1/m
modernímumění
ti ve 20. stoletíjeví, jak ve společnosti,tak v rozkvétajícím
a v bohatstvírozmanitlch směrťra stylri, skoro idylicky. oprávněně a zasvěceně nahlíželna běh událostítohoto stoletíMax Brod, když napsal: ',Kdo nežil
pŤedrokem l914, neví,coje sladkostŽivota..(Brod|966: 76).
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Tu trochu klopytal jsem v měkkémmechu
omámen vriněmi a pták jásotem;
všakpryskyŤicedodaly mi dechu:
se zemí sr staje sv1/mžiji životem.
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SRÁMpr, prařa
|953 StžíbrnÝvítr (Praha:Čs.spisovatcl)
1960 Splav (Praha:SNKLHU)
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naposledysyntetickyz,abyva|Karel Krejčí(Ntlvorotrtantismus
a secese,l975).
(Ílora
Krejčípodává v1/čet
a Íáuna,lirrie
charakteristiksecesníhovytvarnictví
a barva,pocitovosta erotika)a soudí.ž'epoeziencvytvorilaucelcn1í
secesnínáztlr
vltvarnictví.
nem ž,emc
proto
prvcích:,.Secesi
1ako
o sccesnícl't
Mluví pÍíznačně
sice vydělitjako zvláštní
y
ale
litcratuie,[..'] jejíhlLrbší
etapu české
salnostatnou
nebopovrchnější
K pona rozhranístoletí...
u četnychbásníkťr
.s/rry.r,
shleclírvírnle
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prara
ŠRÁIraBr,
1953StŤíbrnyvítr (Praha:Čs.spisovatel)
1960 SpLav(Praha:SNKLHU)

literárnísecese
Tezek poimu (české)
MILAN EXNER

TOMAN, Karel
1953 Básně (Praha:Čs.spisovatel)
/ezek po.|mulipŤedstavu.je
Text tétopŤednášky
1' Vymezenía omezenítémtttu.
studii,
(tedy)
kompletní
o
Nejde
jazykovém
prostiedí.
,"."," v českém
t"l.a'.ní
ank
možné
vztahu
je
permanentním
v
takovy
Jako
cestu.
t niz spiseJenukazuje
|iterární
české
Pojem
termínu.
zaváděného
negaci
t:te,i, w",á by pŤedstavovala
německé|iterárni
secese pŤitomformuji pomocí dvou pŤesahri,totiž do oblasti
by moh|y
pŤechody
Tyto
diskursu.
uměn,ovědtlelzo
(českého)
vědy a do oblasti
Za
omezeni.
některá
pŤitom
má
sonda
Moje
secese.
pojmu
,.*iti,širší platnost
oddruhé
a
za
stranou,
prÓzu
nechává
když
zpoezie,
prvévyvozuje pojem secese
moži.,tizioa umě|eckéhodnotyjednotliv;Íchděl. To prvníje (vedle omezen ch
je
období
secesního
Žánrem
vedoucínt
že
skutečností,
nostíautora)motivováno
čistě
je
pŤípadě
v
našem
díla
literárního
platnost
že
lyrika, to druhéokolností,
modelová.Stranouzristávajíi aspekty versologické,tropologickéa lingvistické.
2. Secese a modernita na pŤelomustoletí.Pojen (literární)secese chápu
a odloučenína.
první
v
Íaděetymologicky a historicky' Prijde tedy o odštěpení
stupujícíliterálrnígeneraceod celku staršíhoumění,tedy v podobnémsmyslu,
jak se pojímá v oblasti architekturya vftvarnéhoumění.Secesníobdobí pro
mne začínáMacharem a predekadentya končígellnerovskougeneracívčetně.
(vlastnídevadesátá|éta)
vymezeníužší
To je nejširší
moŽnévymezení,pŤičemž
Sociálje moŽné;vymezení,,nejužší..
(secesní,,prvky..)považujiza neÍunkční.
ní dimenze poezie pÍitom procházi složitoutranspozicí,která nab]/vácharakteru odbojeproti burŽoaznísocietě,jejínacionálníintencevšakje pŤitomspíšezaavantgardismu,
stŤenaneŽ zrušena.Pojem rnodernismuchápu jako pŤedstupeĎ
je
součtus avantgardismem
s nímŽnenítotoŽny'Modernismusv (rnodelovém)
pro mne tím,čímpro W. Welsche nrodernav uŽšímsmyslu.
se
3. Ziženépojetísecese,Fenoménemv tvarnéSeceseve vztahu k literatuŤe
naposledysyntěticky zabyva1Karel Krejčí(Novoromantismusa secese, |975).
Krejčípodává v!čět charakteristiksecesníhov tvarnictví(flÓra a Í.auna,linie
a barva,pocitovosta erotika)a soudí,ŽepoezienevytvoŤilaucelen! secesnínázor
jako v tvarnictví.M|uví pÍíznačně
o secesníchprvcích:,,Secesiproto nem žeme
sice vydělit jako zvláštnísamostatnouetapuv českéliteratuie,[...]ale její hlubší
K ponebopovrchnější
básníkrina rozhranístoletí...
sropyshledávámeu četn1ich
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dclbnémuv;ísledku docházíuž J' Mukaňovsk]/(Mezi poeziía v1itvarnictvím.
l941).Vyznamnáje pro nás Ša|dova
charakteristika
uměnítohotoobdobí:,,Všecka uměnízvo|naosvobozujíse ze svéhoosamoceníhmotnéuzavňenosti
a pilctťu.1íintensivnějia intensivněji,Žejejich základ a koňenjest ornamentdlttí
a synbo.
/jck-va ričelemjejich Žejest pracovatina ozdobě života,pracovatina celku
a slou.
žiti celku: sD/ jako nejvyšší
kulturníhodnota,jednota umění a Života,stává se
pŤedmětem
našehodoufání..(E'tikadnešníobrody ap|ikovaného
umění,1903).
Salclav uvedenémcitátu upozorřuje na podstatnyvztah mezi ornamentem
a symbolem,a to pro soudobéuměníobecně.ornamentálnostje stylovou
kva.
litou,která se snažísyntetickymzprisobemobsáhnoutcelek. Celek dílapŤitom
nějak]/mzprisobemkoresponduje
s celkem světaa bytí.,,ČímvícemizÍz umění kult romanesknostia f.antastičnosti,
tím více mystiky do něho vtéká,,.Ííká
Šalcla.
Ve v tvarnémsvětěje pro nás v těchto souvislostechparadigmatick
m
Z,JeVem
J. Preisler.V čipopisu,jak ho poclalK. Krejčí,lzc pŤitomnamítnout,
Že
vycházíze ztiž,eného
pojmu secese.Podle Krejčího
jde o uměníbulváru(světo.
vévystavy,korza, kavárny a kabarety).tedy o ekvivalentdefinice ve snlyslu art
nouveaua .Jugendstilu
architektrja designérri
užitého
umění.Tato definicezastaralajak v uměnovědném,
tak (symetricky)v literárněvědném
diskursu'navzdory tomu' žeŠaldovaintuiceotvíraladveÍek univerzálnímupojetí'
4. Pojem Secesev česként
vytvarnickétn
diskursu.To, co se ve v1itvarnickém
diskursuoznačuje
jako art nouveaunebojugenclstil,pŤe<lstavuje
jen nejnápad.
ně.1ší
Íbrmusecesníhovytvarnéhonázoru.Vytvarná seceseje dnes deflnována
komplexnějia šíŤeji.
P. Wittlich modelujepojemvytvarnésecesena dvou osách:
kteráje ve znamenínaturalismua ornamentalismu,a ideopLasfyz.ioplastické,
je ve znamenísyrnbolismu;symbolickátendencepŤitompodleWitttické,která
licha do vytvarnictvíproniká z poezie.PŤipomeřmesi v těchtosouvislostech,
Že |iteráti devadesát ch let se častověnují vltvarné kritice (odtud i název Almanach.,ecese,signujícítěsnoupropojenostobou oblastíumění).VnitŤnísitu.
act secesníhov tvarnéhouměnímodelujewittlich jako trojrihelník
(ABC), jehožjednotlivévrcholy obsazujíA_ naturalisnus,B - symbolismusaC _ ornamentalismus.Jde o r zná těŽištěve sv ch v;lchodiscíchjednotnéhoumě|eckéhohnutí.Nejde (tedy) o vytvarn sntár. SecesníuměnímriŽebyt vyhroceno
směremk naturalisticko-impresionistické,
ornamentálně-dekorativní
nebo Íigu.
ratlVně-symbo|ické
sloŽce.Tyto tendencemohouptisobitseparátně'vedouvšak
k poŽadavkuintegracevjednotě stylu a mohou Vystupovatve víceči méněvy.
váženépodobě.Jednota(v tvarného)
stylu je pŤitornÍundovánaskrytouornamentá|ností;
art nouveauje z tohotorih|upohleduspíšeobnažením
univerzá|ní
tendenccsecesionismu.VnitŤníp|ochuči těŽiště(') modelovéhotroirihelníku

z historického
h|ediskave
jako to, co je všemsměr m společné
ABC chápeme
secese'
smysluetYmologiePoJmu
.'.
tenninologie'Pojem symbolu a symbolismuje v závytvarnické
i. lloáifuce
problémy,srozumitelny;nejdeo termipomíjíspeciÍické
klaánímkonceptu,ktery
nybrŽ
o návratdo oblastiliterárněvědné.
ob|asti,
no|ogick/transferz uměnovědné
naturalismus'ktery v oblasti literárníoznačuje
sno.-vby mohly byt kolernpojmu
(piírodní)téma.Budeme tedy v literárních
'"toau slovesnéhozobrazení,niko|i
hovoŤitraději o naturismu,kter1je méněkonfuzní.Pokud jde o orsouvis|ostech
z neliterárníoblasti,a musímcproto
jde o terminologick1itransÍ.er
namentalismus,
se
rozumíme.Literárníornamentje pro nás identick1í
objasnit,co jím v literatuŤe
stylizací,která má v,lraznévizuální,event'jinésmyslovéprvky' HlaváčkovyverŠe
,'Svou violu jsem naladil co moŽno nejhlouběji/atichy doprovodk ní pozdě za
večerapěji..jsouornamentemdan m sty|izacílyrickéhosubjektudo hráčea zpěváka,ktery na hlubok;ichtÓnech violy preluduje(a tichym hlasenrzpívá)smutnou
charakteristikHlaváčkovybásvečera.Řada sémantick;/ch
melodiido pokročilého
jeho
v
tvarné
aktivitya kriticismus.orně má vizuálnícharakter;v tom se obráŽejí
je
podtržena
návratetn
někter;Íchmotivtj
namentálnoststylizace Hlaváčkovy básně
je
v c.aornamentem
Synonym.Stylizace tedy speciÍickynr
a vfskytem částečn1/ch
aupojmově
odlišit
od
se,ornamentemsukcesivním,literárním.Stylizaci musíme
jen
v
lyricje
subjektu
tostylizace.Tou v uvedenémpŤíkladu stylizaceautorského
V poezii sek! subjekt(hráčena violu)' Poezie1e vždyvícečiméněornamentem.
cesnívšaktyto charakteristikysílíkvantitativněi speciÍickoukvalitou.
6. Pojem secese v německémliterdrněvědnémdiskttrsu.V podobnékomplexnosti chápe pojem secese v rámci literárněvědnéhcl
diskursu U. Karthaus
(Impresionismus,Symbolismus und Jugendstil, 1977). Pojem literární secese
povaŽujeza termíns neurčitmi konturami,pŤestose ale (v protikladu k určo.
vání secesních,'element .. jako poslednímoŽnérirovně sledování_ cožje obsahovéurčení)kloní k pojetísecesejako obecnéhodobovéhost.y/u.
Nejobecnější
linie vyznačujeKarthaustematicky,a to podle antologieJosta
HermandaLyrik des JugenstiLs..
taneo a závrat (Tanz und Taummel, téŽopo1cní)' opojeníŽivotem (Lebensrausch).
velky Pan (der groBe Pan), monistické
spoJení(monistischesVcrwobensein),pocity jara (FrÚhlingsgeÍÚhle),
čarovnát
sílakvětri(B|Útenzauber),
(Schwáne),
Iabutě
(Wciher
Kahn),
und
rybníka člun
sen a šero(Traum durch die Dámmerung, téŽsoumrak a rjsvit),dusná hodina
(schwÚleStunde,téždusivá, těžká,parná) zázraktěla (clasWunder des Leibes),
,
uměléráje (kÚnst|icheParadiese),k nimŽ pŤiÍazujenietzscheovskourenesancl
s jejímkultemnadčlověka;
(pojsou tu všaki styčné
body s novoromantismem
sto1zaměňenyproti industria|iz'aci,tcchnizaci a pozitivní vědě). NěkteŤíautoÍi
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dobnémuv sledku dochází-uŽJ. Mukaiovsk,! (Mezi poezíi a vytvarnictvím,
194|).Yyznamnáje pro nás Ša|dova
charakteristikauměnítohotoobdobí;,,Všecka uměnízvolna osvobozujíse ze svéhoosamoceníhmotnéuzavŤenosti
a pociťují intensivnějia intensivněji, Že jejich základ a koŤenjest ornanentdlnía syntbo/iclr a ričelemjejich žejestpracovatina ozdoběŽivota,pracovatina celku a sloužiti celku: sry'1jako nejvyšší
kulturníhodnota,jednota umění a Života,stává se
pŤedmětem
našehodoufání..(Etika dnešníobrody aplikovanéhoumění,1903).
Šaldav uvedenémcitátu upozorřuje na podstatn]ivztah mezi ornamentcm
a syrnbolem,a to pro soudobéuměníobecně.ornamentálnostje stylovoukvalitou, která se snaŽísyntetickymzp sobemobsáhnoutcelek. Celek dílapŤitorn
nějakym zprisobernkorespondujes celkem světaa bytí.,'Čímvíce mizi z umě.
ní kult romanesknostia Íantastičnosti,
tím více mystiky do něho vtéká,..Ťíká
Ša|da.Ve v tvarnérnsvětěje pro nás v těchto souvislostechparadigmatick1inr
z-jevem
J. Preisler.Vťrči
popisu,jak ho poda|K. Krejčí'lzc pŤitomnamítnout.
Žc
l,ychál'i ze z ženéhopojmu secese.Podle Krejčíhojde o uměníbulváru (světovévystavy,korza. kavárny a kabarety)'tedy o ekviva|entdeÍiniceve smyslu art
nouveaua jugendstiluarchitektrja designérťr
užitého
umění.Tato definiceza.
stara|ajak v uměnovědném,
tak (symetricky)v literárněvědném
diskursu'navzdory tomu,žeŠaldovaintuiceotvíraladveŤek univerzálnímu
pojetí.
4. Pojem Secesev českém
v1,tvarnickém
diskursu.To, co se ve v tvarnickém
jako art nouveaunebojugendstil,pŤedstavuje
diskursuoznačuje
jen nejnápadnějšílbrmu secesníhov tvarnéhonázoru. V tvarná seceseje dnes deÍlnována
komplexněji a šíŤeji.
P. Witt|ich mode|ujepojem v;7tvarné
secesena dvou osách:
Jyzklplttstické,kteráje ve znamenínatura|ismua ornamentalismu,a ideopLastické,kteráje ve znamenísymbolismu;symbolickátendencepŤitompodleWittlicha do v tvarnictvíproniká z poezie.PŤipomeřmesi v těchtosouvislostech,
Že literáti devadesát ch let se častověnují v tvarnékritice (odtud i název Almanat:hsecese,signujícítěsnoupropojenostobou oblastíumění).VnitŤnísituaci secesníhov tvarnéhouměnímodelujeWittlichjako trojrihelník
(ABC), jehožjednotlivévrcholy obsazujíA_ naturalismus,B - symbolismusaC- or.
nanentalistnus.Jde o rtjzná těŽištěve sv ch vlohodiscíchjednotnéhouměleckéhohnutí.Nejde (tedy) o vytvarn slreěr.Secesníumění mrižeb;/t vyhroceno
směrernk natura|isticko-impresionistické,
ornamentá|ně-dekorativní
nebo figur.ativně-symbolické
složce.Tyto tendencemohouprisobitseparátně,vedouvšak
k požadavkuintegracev jednotěstylu a mohou Vystupovatve víceči méněvy'
váŽenépodobě.Jednota(vftvarného)stylu je pŤitomÍundovánaskrytouorna.
mentálností;
art nouveauje z tohotorih|upohleduspíšeobnažením
univerzální
tendencesecesionismu.VnitŤníplochu či těžiště(t) modelovéhotroirihelníku

hlediskave
z historického
jako to, co je všemsměrŮmspolečné
ABC chápeme
secese'
smyslu etYmologiePoJmu
",,,,,".,toi,rtoocčvytvarnické
terminologie,Pcljemsymbolu a synrbolismuje v zánejdeo termisrozumitc|n./;
pomíjíspecificképrob|émy,
kl;;í;k;""epfu;ktery
literárněvědné'
návrat
do
oblasti
o
nybrŽ
oblasti,
,.un,f",.z uměnovědné
označuje
"J"'i|o'
l""'?nímoh|y b:ítkolem pojmu naturalismus'ktery v oblasti literární
v
literárních
Budeme
tedy
(pŤírodní)
téma.
ii"ioáu ,tou"'neno zobrazení,niko|i
Pokud jde o orkteryje méněkonÍ.uzní.
sŇislostech hovoÍitraději o naturismu,
a musímeproto
oblasti.
neliterární
z
transÍ.er
nu'"ntuli,.us, jde o termino|ogick1i
pro
identick se
nás
ornament.ie
Literární
ouju,nit,co jím v literatuÍerozumíme.
verŠe
jiné
prvky'
Hlaváčkovy
smyslové
event.
má vyraznévizuální,
sty|izací,která
pozdě
za
k
ní
doprovod
tich
/
a
nejh|ouběji
,,švouvio|ujsem naladil co možno
zpěhráče
a
do
subjektu
lyrického
stylizací
večerapěji..jsou ornamentemdanym
váka,kter na hlubok;/chtÓnech violy preluduje(a tich]/mhlasenrzpívá)smutnou
charakteristikHlaváčkovybás.
večera.Řada sémantickych
melodiido pokročilého
jeho
aktivitya kriticisrnus.orvytvarné
v
se
obráŽejí
tom
ně má vizuálnícharakter;
je
někter1ichmotivŮ
návratem
podtrŽena
básně
namentálnoststylizace Hlaváčkovy
v čaje
ornamentem
m
tedy
speciÍick
Stylizace
synonym.
a vlskytem častečn;/ch
auod
pojmově
odlišit
musíme
Stylizaci
literárním.
se,ornamentemsukcesivním,
v
lyricsubjektu
jen
autorského
je
stylizace
pŤíkladu
tostylizace.Tou v uvedeném
V poezii sek! subjekt(hráčena violu).Poezie1e vŽdyvícečiméněornamentem.
cesnívšaktyto charakteristikysí|íkvantitativněi specifickoukvalitou.
6. Pojem secese v německémliterdntěvědnémdiskursu. V podobnékomdiskursu U. Karthaus
plexnosti chápe pojem secese v rámci literárněvědnéhcl
(Impresionismus,Symbolismus und Jugendstil, 1977). Pojem |iterárnísecese
povaŽujeza termíns neurčitymikonturami,pŤestose ale (v protikladu k určování secesních,,elementrj..
jako posleclnímoŽnérirovně sledování- cožjc obsahovéurčení)kloní k pojetísecesejako obecnéhodobovéhostylu.
Nejobecnější
|inie vyznačujeKarthaustematicky,a to podle antologieJosta
HermandaLyrik des Jugenstils:tanec a závrať'(Tanz und Taummel' téŽopojení),opojeníživotem(Lebcnsrausch)'velky Pan (der groBe Pan), monistické
spojení(monistischesVerwobensein),pocity jara (FrÚh|ingsgefÚhle),
čarovná
sí|akvětri(BlÚtenzauber),
rybníka člun(Wciherund Kahn), labutě(Schwáne)'
sen a šero(Traumdurch die Dámmerung,téŽsoumraka risvit),dusná hodina
(schwiileStunde,téždusivá, těžká,parná), zázraktěla (dasWunder des Leibes)'
uměléráje (ki'instlicheParadiese),k nimŽ pŤiŤazuje
nietzscheovskourenesanci
s jejímkultemnadčlověka;
(po.
jsou tu všaki styčné
body s rtovoromantismem
stoj zaměňen1/
proti industria|izaci, technizaci a pozitivní vědě). NěkteŤíautoŤi
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hovoŤípodle Karthausetakéo ',elementcch..
literárníSeceseVe Smysluprelc.
rencebarev(kontrastčervená- bílá)'typu postav(lémmel.atale,
fenrnreenlant)
nebometaÍbI.(napŤ.
vodotrysk.jako
projevarnbivalence
stoupání_ klesání).po.
dobnécharakteristikyrnťtženle
najíti u Krejčího.
Stylovécharakteristikyobdobíseccsejsou častoprotikladné,jak v Muž'i
bez
vklstností popsal R. Must|: nadčlověk i podčlověk, vírtt i skepse, tobttstttosÍ
intorbidittl, pí.ítodtrcst
i precio:,ita,sen irealita; <lobov;ipocit byl však podle
Musila jednotn a všechnyseccsní,,elcntcnty..
byly slity do jectiného
tŤpytivéhtl
snlysIu(,'zu cinent schinrmcrnden
Sinn verschInolzen..).
Pril českoujazykovtlu
rlblastmrjženrcMusilovy charakteristikysecesionismupÍijmoutbeze zbyrku.
obsahové
symboly)mohoubyt proměnlivé;
,'elementy..(dobové
v záklaclníorientacise všakbudous oněmi kryt.Jde o vyznamové
pole vclmi dynamické,
roz.
prostíra3íoí
se dialekticky mezi určit\'ntiextrémnínri
protiklady a tenclující
tu ke
kriqníexpozici některÓhoz nich.tu k vyváženosti
mezi nimi a.iejichzastrenosti.
7' Exteroceptivita a interoceptivitasecesníhclgesta. Takto chápan1ikomplexnístyl pro nás zakládácharakteristikyliterárníhohnutí.kterése pŤíkloncrrl
k tomu či onomu ,'vrcholu..modelovéhokontinuaetablujc.jakourčityliterární
snlěr.Literárnísymbcllismus,irnpresionislnus,
jsou prtl
realismusči naturismus
nás derivacerr-ri
nadŤazeného
pojrrlu secese,kter;ije zastŤešuje.
Máme-li k ciispozrci syntctizující
tcrrnín,ktery spo.ju.1e
zdánlivě disparátnípoloŽky určitého
je tŤebaho zavésta používat,
obciobí,
aby pŤíslušná
doba vystoupilavc svépŤi.
rozcnéjednotě a (zároveii)vnitŤní
pluralitě.Na existencidvou postoj moderny, kteréjsou dvěrrrastrananlitcŽemince. upozornilB. Svozil (l987). Básníci
téhoŽobdobíse v posledníinstanciliší.ientín,z,dav jejich dílepňevaŽuje
centrifugálníčicentripetální
(N. Frye) čtenáčsky
kÓd; J. A. Greirnasby hovoiil o sémantickéexteroceptivitěa interoceptivitě.
Maohar je v rámci našehomodelu
básníkemcentriÍugálnínl,
BÍezinacentripetálnímže od sebe nesmímecxtero.
ceptivitua irrteroceptivitu
je v rámci pŤedkládaného
odtrháVat,
modelu sanro.
zŤe.imé.
Spojujícímznakemgeneraceje i individualismus,
u kteréhocenri1ugáljeho angaŽovanou
nosta centripctálnostvyznačují
a nikovou variantu.
8' Syttchronnímodel kompletníhetercnomie: ABC/t. Paradigmatemje díltl
StanislavaK. Neunrannalet l 895_l902. Vzhledemk nutnéstručnosti
a z drjvodrj
názornostibudemepostupovat
tak,žejednotlivé
složkyvyznamového
pole seccs.
nípoezie heslovitěpŤiÍadíme
k Íbrnrálnírn
symbo|ťrm,
kteréjsme pŤidalik Wittli.
chovu modelu (A' B. C' /);tínrtozptisobenrbudemepostupovatve všechdalších
rno<Ielov1ich
topograÍiích,
reprezentovanych
rŮzn!nri autory.V Neumannověpoe.
zii .jer obsazenobuiičstvírn
omladináňsknl i satanskyma erotismemvo|nélás.
ky. pňičcmŽ
obojíjezahrocenoproti buržoazní
societě;A - les, zahrada,léto,slun.
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Nero,
kultsa vribec,,'stráiichud)/chlásek..;B Satan,faun'
ce' borovice'pŤírodní
trÓp ; C _ stylizacc satanskir,nadč|ovččská'
^*ffi; w,uuce|áÍadaautorskych
7'rltt.
vytvarnem(Rops).vedeníepickélinie v Slrrro 1ástutrlu
i"oil;"l:;"spirace
NcuV
dalšínr
rozep.jatyma..'
rukirnla
s
ležím
gestorukou: ,,tady
faiících,secesní
,'í,"""""u
(Novéz'pěv,,),
cožkoišiti n6nna lesú,vod ctstrdní),poslézcC,
později
negtlvaclbrljí
aby
"'"":
orna't.entu.
vytvarného
;;i;l;: geomeirizacisecesního
ideologicky vyhrocenépodobě (Rutlézpěv',).Ce1y
i^."io.J"."^la t v obnaŽené.
podobě signován vnitŤníheteronrlmiíseccsníŇ*'unnnu v]/vojje ve ,,svinuté..
v jeho kompletnosti.
po'.j", ktery právě on reprezentujc
io ,9.
je dílcl
A-B-Ct. Paradigrrlatem
heteronontie.'
Diuchronníttndel kontpletttí
poezie
gestu
Sovctvy
sérnirntickéln
seoesním
o
AntonínaSovy |et |890-l906.
llealistickvclt
věčn;í
k1adu..
za
cíl
bídu
,"t'z"'" m|uvltod proklamace,,Vyrovnat
sociálnímiideástrukturovanymi
slok,kteráznamená(už)rozchod s nadtŤídně
t Sopoetice'
SouŤadnice
Vrchlického
na
závislosti
pŤiplnéfieště)
ly lumírovcťr
znlěníich
duševníc.h,
zrněnách
nutnych
o
pŤedstav
clo
íouy po",i" iak pŤechází
u ,"*uatni"t' vztazíchi znrěnách sociálních (pcletick1inlesianisnrus).Ve svyclr
je Sovova poezie žánrověrea|istickáa naturistická(A). Pokud j<le
počátcích
o první částKvětúintintníchnrilctdzt sbírkuZ tttéo naturismus,jde pÍedevším
clolesa. Pr<ldŤíví
by byl nošcním
n]otivťl
pňírodníclr
Sovov]Ích
kraje.V!čet
ho
dávámedo zívot.b|émdiferencemezi literárnímrealisnrema iInprcsionisnlct-tr
ky a zclŮrazřujemetoliko jcjich vzájernnyprŮnik,ktcry všakakcentujepotŤebu
sccesnírelLlisjinr oběma nadŤazeného
pojmu Tínrje pro nís seeese.pÍ.ičemŽ
vypak v českéln
mus nenírealismemgeneracípňedchozích'
Inlprcsionisnlus.1e
'voj snrěňutvarnickémprostŤedí
plně integrovándo secesníhorámcc. Sovriv v
je od A k B. SpeciÍické
problémyliterárníhosymbolisrrrumusírneopět pone'
chat v závorce.Tak v knize Ještě.jeclnou
těžkorozlišujerncmezi synl.
se t,rtitínte
bolismemna jednéa realismema impresionismelnna druhéstraně.Řada básní
je symbolick1/ch
Hra'
čtení.
jen konvenční
dohoclou,tj. vc svémcentripetárlnírn
pronice mezi oběmaoblastmi(centriíugirlní
je opčtrecipročně
/ centripetální)
pustná.Thkétato situaceakccntujcpotiebunadÍazeného
pojmu. SecesnístylizaceSovovy poezie(C) je evidentníu jeho syrrrbolismu,
rnéněv realisticko-inrpresionistick;/chslokách, kcle se pŤekryvás pohledcrrrna objikovanou kra.jinu.
StylizaceSovovychimpresíje všakseocsnís olrleden na je.iicht (sociálníunik
lyrickéhosubjektu).Jdc (te<ly)
logickémneŽsyn.
opětspíšeo souvislostiv Ťá<lu
taktickém'Syntagmatu čtenreskrz,eparadignla,získanékclnvenční
clohod<lu.
|0. DíIčímotlel s akcentemn1turistick nr: A(BCI). Paradignratenlje AntonínSova impresionistick1/.
K tomu viz odstavcoč.8, včctněkonÍuzía pŤechod k r e a l i s m ua s y m b o h s m u .
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ltovoŤí
podle Karthausetakéo ',elementech..
literárníseceseVe smyslu prcl'erenoebarev(kontrastčervená- bílá)'typu posl,av(Í.emme
1atale,f,emmeenliint)
nebometaÍbr.
(napň.vodotrysk.|ako
projcvanrbivalence
stoupání_ k l e s á n í )P.o .
dobnécharakteristikymrjŽcrnenajíti u Krejčího.
Stylovécharakteristiky
obdobísecesejs<lučastoprotikladné.
jak v Muž'ibez
vlclstttostípopsal R. Musi|: nadčlověk i
víra
i
skepse, robu,sÍt.rlst
1loctčtověk,
imorbiditrl, pŤítodttost
i precior,ita,sen í realiÍa;dobovy pclcit byl však podle
Musi[ajednotnya všechnyscccsní,,elenlcnty..byly
slity cjojecliného
tňpytrvcho
snlyslu (,,zucincnr schinrrncrnden
Sinn verschIrrolzen..).
Pro českou.jazykrlr,rlu
tlblastm Žcrnc Musilovy charakteristikysecesionismupŤijmoutbeze zbytku.
ttbsahovÓ,,elcmenty..
(dobovésynrboly)mohoubyt prorněnlivé;
v základníorientacise všakbuci<lu
s onětnikr;1it.
Jde o vyznamové
pole vclmi dynamické'rozprostíra1ící
sc dialekticky mez'iurčitijntiextrémnímiprotiklaclya tenclující
tu ke
kr;r.1ní
expozici některého
z nich.tu k vyváŽenostimezi nimi a.lejichzastňen<lsti.
1' Exteroceptivita a intercc:eptivitasecesníl,to
gesra. Takto chápany krlnrplexnístyl pro nás zak|ádácharakteristikyIiterárního
hnutí,kterése pňíkloncrn
k tomu či ononru,,vrcholu..nlodelovéhokontinuaetablujejako určit literární
snrěr.Literárnísyrnbolismus,inrpresionismus,
realismusči naturismusIsclupro
I t . i sd c r i v a c e t nni a d r a z e r r é p
h or lj m us e ť e s ek. t c r yj c z a s t Ť c š u jMeá. m c j i k . l r . pozici syntetizu.iící
terrnín'ktery spojuJezdánlivě disparátnípoložkyurčitého
období,je tŤebaho zavésta pouŽívat,
aby pŤíslušná
doba vystoupilave svÓ piirozsnéjedn,otě,,t(zár<.lve) vnitiní pluralitě. Na existenci dvou postojrimoclcrny, kteréjsou dvěnraStrananlitÓŽe nrince'uptlzornilB. Svozil (l987). Bírsníci
téhož
o b d o b ís e r ' p o s l e d n iín s t a n c li i š í j e nt í n l ,z d a v j e j i c h d í l ep ň e v a Ž u jcec n t ril.ugální
čicentripctální
(N. Frye) čtenáŤsk]1i
ktic];J. A. Greinlasby hovoŤilcrsémantickéexteroceptivitěa interoceptivitě.
Machar je v rámci našehomtldelu
básníkemcentrif.ugálním,
BŤezinacentripetálnínr;
Že od sebe nesmímecXtcroccptivitua interclceptivitu
je v rárnci pĚedkládaného
odtrháVat,
modelu sanl<lzŤe.jmé.
Spoju.jícírn
znakemgeneraceje i individualismus,u kteréhocenrilugálnclsta centripctálnostvyznačují
jeho angaŽovanou
a rinikovouvariantu.
8. Synchronnímodel konpletní heteronone.. ABC/r. Parac|igmatem
je clíl<l
StanislavaK. Ncurnanrralet l895-l902.Yzh|ec]em k nutrré
stručnosti
a z <lrjvocJ
názornostibudemepostupovattak, žejednotlivé
složkyv znarnového
pole scccs.
nípoezieheslovitěpĚiÍadíme
k Íbrnlálním
symbolrim,kteréjsme pŤidalik Wittli.
chovu modelu(A' B' C' /);tírrrto
zptisobembudemepostupovat
ve všechctalších
rnodelov ch topografiích'reprezentovanych
rťrzn1imi
autory.V Neumannověpocz,ii1e t obsazenobuŤičstvírn
omladináňsk]imi satanskyma erotismemvolnélirsk y . p Ť i č c m Ž o b o j í j e z a h r o c e n o p r o t i b u r ž o a z n í s o c i c t ěz;aAh-rl ae ds ,a , l é t o , s l u n 220

_
kulisa vribec,,,stráĎohud]ichlásek..;B Satan,faun,Nero,
.. horovice,pŤírodní
*
nadč|ověčská'
satanská,
stylizacc
C
trÓp
ch
;
M;; a ce|áiadaautorsk
lHď
v
Sllrl
o
linie
epické
vedení
ztistu1luz'ou.
(Rops).
vytvarnem
;" ;;;;';:;.spirace
V
dalšínlNeuroze1"l.iatyma...
rukanra
s
ležírn
rukou: ,,tady
iiii,:,tn'secesnígesto
(Nové
crlŽkclposlézc
C
'strriní'1,
zpěv,,),
a
vod
(Kniha les ,
1í,.""""j"'"<1i iiti e
aby 1lozdějiobojíncgovajrizacisecesníhovltvarnéhtl()rnanlentu,
;;*j; ' ,"o'
icieologickyvyhrocenépo<ltlbě(Rudézpěv1,),Ce|,j
io u ut.."n.ouola/ v obnaŽené,
podobě signován vnitŤníheteronomiísccesníŇ"u.unnŮu v./vojje ve ,,svinuté..
v.ielrokonrpletnosti.
r,o po,.o.j",ktery právě on reprezentuje
A-B-C/I. Paradigmatemje dílo
l.teteronotnie''
g. oiá,n,onní mode!kotnpletní
gcstu Sovovy poezie
sérnantickénl
secesním
AntonínaSovy let l890_I906. o
kladu..Realistit'kyclt
věčny
za
cíl
bídu
m Žememluvitod proklamaoe''Vyrovnat
sociálnírrliideástrukturovanynli
nadtŤí<Jně
s
sltlk,kteráznamená(už)rozchod
t Sopoetice
.
SouŤadnicc
naVrchlického
pňiplné(eště)závislosti
ly |umírovcti
znrčnírch
cluševníc:lr,
z'měnách
nutnych
pŤedstav
o
uouy po"zie pak pŤecházíclo
Vc sv ch
v sexuálníchvzLazichi znrěnáchsociálních(poetickynlesianismus).
jde
(A).
Pokud
naturistická
a
realistická
je
poez'ie
Žánrové
počátcích Sovova
Z
tttélad
a
sbírkv
n
intintních
jde
Květťt
první
část
pŤedevším
o
o naturismus,
do lesa.Prodčíví
by byl nošcním
motivťr
Sovovychpiírodníclr
ho krclje'V1lčet
dávámc drl závorrealisnrena rlrrpresionisnlcrn
b|émdiferencemezi literárnírrr
ky a zdrirazřujemetoliko jcjich vzájemnypr nik, ktcry všakakcentujepotŤebu
jinr oběma nadŤazeného
secesnírealispojmu.Tím je pro nás secese,pŤičemž
je pak v českém
v 'mus nenírealismemgeneracípŤedchozíclr.
IrrrpresionisInus
tvarnickém
prostŤedí
p|ně integrovándo secesníhoráIncc.Soviiv vyv<tjsnlěňuje od A k B. Specificképroblémyliterárníhosymbolisrnutnusímeopět pone.
chat v závorce.Tak v knize Ještějeclnouse vnjtímetěžkorozlišujemcmez'isymbolismemna jednéa realisrnema impresionismemlla druhéstraně.Rada básní
je symbolicklchjen konvenční
čtcní.Hra.
tj. ve svémcentripetálním
<lohodou,
nice mezi oběmaoblastmi(centriÍ.ugální
proje opčtrecipročně
/ centripetální)
pustná.Takétato situaceakccntujepotrebunadŤazeného
pojmu.SecesnístylizaceSovovy poezie(C) je evidentníu.ielrosymbo|ismu,lnénč
v realisticktl.in-rprestonistickch slokách,kde se pŤekryvás pohledcrnna objikovanoukra.jinu.
StylizaceSovov ch impresí všakseccsnís ohledemna je.jicht (sociální nik
ie
l y r i c k é hsou b j e k t u )J .c l c
n e Žs y n t t e d y r o p ě st p í Št cr s t r u v i s l o s vt i i . l i d uI t l g i c k é m
taktickém.Syntagmatu čtenreskrze paracligrna,získanÓkrlnvcnční
clohrr<Jou.
je Anto|0' Dílčímodel s clkcentemnaturistickynr.'A(BCr). Para<ligmatenr
nínSova impresionistick1
. K tomu viz o.|.t"u.'oč.8' včctněkonítzía pňcchodŮ k realismua symbolrsmu.
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Některéparadoxyvztah mezi
poezií
a avantgardní
českoudekadentní

1l, Dílčímodel s akcentem symbolicklm; B(ACr). Paradigmatem mrižebyt
poezie BĚezinova.Její tje akcentovánovytváŤenímtoho, co by Karthaus označil jako kiinstliche Paradiese,coŽ znamená nepŤímé,
avšakrazantníodmítnutí
současné
society,pŤičemž
A je riměrně tomu os|abeno;pŤírodní
pak vystupuje
jako čist;Í
symbol, mrjževšakpŤíležitostně
nablvat charakteruimprese.Secesní ornamentje u Bňeziny zÍejmya tvorí podobnějako u Sovy substrátpro distribuci dílčíchsymbol , kdyŽ specifickou stylizacíjsou všechnynázvy BÍezijejich rihrnnésémantické
nov ch sbírek,pňedstavující
gesto. Sukcesivníornamentje u BŤezinytvoĚenčetn mi smyslov mi charakteristikami:napĚíkladverš
,,A hlubiny květli k nim vášnivěvykŤikly v ní..obsahujecharakteristikuverti.
kálně prostorovou,vizuální,akustickou,citovou a čichovou.Symbol tu vzniká
personiÍikací
a následnoumetafbrizacísmys|ov]ichkva|it,uspoŤádan;ich
sukcesivně do vfrazn1ichlinií'
12. Dílčímodel s akcentemornamentdlním;C(ABD. ParadigmatemJe poezie Karla Hlaváčka,o nížpodrobněpíšeT. Vlček.Rámcová situaceje pÍitomtaková, Že B je kladeno na C (nebo:C je ,,rukopisně..tvoňenoprostŤednictvím
B).
Rezervoár ornamentálníchmotivŮ je u Hlaváčkavzh|edemk malémurozsahu
dí|a žasn117;jejich
vyčetnechme pro jejich evidentnoststranou.H|aváčekmriže
bytpovaŽovánza téměičistě,jugendstilového..básníka.
Jeho B i Ajsou pŤísně
podňízenyC.
13. Dílčímodel s akcentemspolečensbjm:(ABC). Paradigmatemje poezie
Macharova,jíŽ jsme mohli náš mode|ovf pňeh|edzačít.Machar je v rámci se.
cesionistickéhomodelu básníkem ÍéměÍ
ryze exterooeptivním,pŤičemž
u něj
najdeme všechnatémata'o nichŽ pojednávajíbásníci symbolističtí,impresionističtíi jiní: bolest a zoufalství,sp|ína nudu' prchavostčasua smrt; kult hudby, Í.eminismus,
naturismus;revoltu a identifikaci se čtvrtymStavem,naciona.
lismus, protikĚesťanství.
VnitŤnísvět je znakově simpliÍikován,diagnostikován
a centrifugován.U Bezručesílít v závis|osti na rea|ismu;ten je uprkovsky re.
gionalistick;/ a fo|k|oristick!, pňičemžk lidové epice se vztahuje jedinečná
(kompozičníi v,jrazová)frakturajeho verš . Akcentovanét vede k B (symbolizaci) Bezručov ch obrazrise zŤeteln1/m
C (ornament),tvoŤenymfolkloristickou
Íiakturou,stylizacía autostylizaci.Zregiona|ismua Íblklorismuplyne i BezručovoA (pŤíroda
a prostňedí).
|4. kivěr Secesejako pojem nadŤazen1/
dobovym literárnímsměr m pŤedstavuje hnutí,jehožvyhrocenído realismunajednéa symbolismuna druhéstraněje
závisléna centrifugálnostičicentripetá|nosti
kÓdu, v jehoŽrámci se
sémantického
jednotlivé,,ismy..jeví jako rriznéakcenty vnitÍnějednotnéplurality literrírní
generace,jejížsémantické
gestosměňujek vyraznéstylizaci v znamovéhopole.

LUDMILA BUDAGOVOVA

protipÓly českéČeskádekadencea poetismusjsou sv m zprisobemprotinoŽci,
pŤelokulturně-historickych
do
období
sice
Spadají
prostranství.
ho kulturního
v
drujednom
více
zouÍ.alství'
V
bylo
druhu.
dvojího
pŤelomy
mr),byly to však
století
a
ko|ísavého..konce
pocit,'kalného
pŤevládl
vjednom
hémvícenaděje;
(A. Procházka), v druhémpocit začátkunovéhodějinnéhoobdobí.oba zjevy
(směry,hnutí)vznikly na rriznorod ch pridách,kteréovlivnily jejich charakter'
Dekadencehledala vychodisko z krizovédobovésituace,,nejistotya Íápání,,
voln]ich
,,v odporu proti banalitě denního bytí, t...] v unikání a vzlétánido
in.
v!|učnou
na
v
orientaci
Duši,
se
ve
věnování
Psychy..,
krajri
a vonnlch [...]
lrimozkové
pokňiku
nedbajících,,blbého
vybranfch..,
dividualitu,,vyvolen!ch,
(Procházka
1896:
73).
zy,.
Poetismus byl vitalistick]/mpŤi|nutímk Životu. Hájil umění vyhraněně demokatické, neopovrhujícídavem, ,,mozkovoulrjzou..,apelujícína ně, ,,všem
dostupnéjako
sport'láska, vínoa všechnylahridky..(Teige1971:555).
Pokud byla dekadence,,poezií padku..,pak byl poetismuspoeziívzestupu.
Zrodil se,,ve světě,kter! se směje...Chtěl se realizovatjako,,strrijceobecného
|idskéhoštěstía krásnépohody..,jako ,,dráždidloživota..schopné,,venti|ovat
deprese, starosti, rozmrzelost.. a b11?t
,,duchovnía morální hygienou.. (Teige
l97l:560).
Poetismus se stal v určitémsmyslu antitezík tezi dekadence,vyměniv některéjejísnahy a myšlenkyza zcela opačné.
Avšak v jejich programechse projevovaly rysy a záměry, kterédávajímožnostpoukázat na ambivalentnostjejich
vztah . Poetismus, navzdory svémuprotidekadentnímupatosu' šel v lecčem
i ve stopách dekadence'
To, co je spojovalo,se t]Íkalopiedevšímzaměňeník deideologizaci,depolitizaci poezie, k redukci jejích sluŽebn;ichfunkcí' k emancipacibásnickéhopro.
jevu od naléhavfchspolečensklchpožadavkri,spoutávajících
subjektivnísvobodu. Jen ve vysok1/chvlvojovlch stadiíchumění se tato potŤebazačínápoctťovatjakonezbytn pŤedpokladtvťrrčího
aktu. Dekadence a poetismussvědčily
o dosažené
vysokérirovni česképoezie zÍetelnějinežjiné dobovésměry.
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Některéparadoxyvztahrjmezi
poezií
českoudekadentnía avantgardní

||, Dílčímodel s akcentemsymbolicklm; B(ACr). ParadigmatemmriŽe b]yt
poezie BŤezinova.Její tje akcentovánovytváňenímtoho, co by Karthaus ozna.
čiljako kÚnstliche Paradiese,což znamená nepŤímé,
avšakrazantníodmítnutí
současné
society, pÍičemž
A je riměrně tomu oslabeno;pÍírodní
pak vystupuje
jako čist]/symbol, m že všakpŤíležitostně
nab]ivatcharakteruimprese.Secesní ornamentje u BŤeziny zÍejmya tvorí podobnějako u Sovy substrátpro distribuci dílčíchsymbolri, kdyŽ specifickou stylizacíjsou všechnynázvy BÍezijejich rihrnnésémantické
novych sbírek,pŤedstavující
gesto' Sukcesivníornamentje u BŤezinytvoŤenčetn1imi
smys|ovfmi charakteristikami:napÍíkladverš
,'A hlubiny květrj k nim vášnivěvykŤikly v ní..obsahujecharakteristikuvertl.
kálně prostorovou,vizuální,akustickou,citovou a čichovou.Symbol tu vzniká
personifikacía následnoumetaÍbrizací
smyslov1ichkva|it,uspoŤádanlchsukcesivně do v1/razn1ich
linií.
12. Dítčímodel s akcentemornamentdlním;C(ABr). Paradigmatemje poezie Kar|a Hlaváčka,o nížpodrobněpíšeT. Vlček.Rámcová situaceje pritom taková, Že B je kladeno na C (nebo:C je ,,rukopisně..tvoňenoprostŤednictvím
B).
Rezervoár ornamentálníchmotivri je u Hlaváčkavzhledem k malémurozsahu
díla žasn1/;jejich
v!četnechme pro jejich evidentnoststranou.Hlaváčekmriže
b1it považovánza téměÍčistě,jugendsti|ového..
básníka.Jeho B i A jsou pŤísně
podňízenyC.
|3. Dílčímodel s akcentemspolečensblm:(ABC). Paradigmatemje poezie
Macharova,jíŽ jsme mohli náš modelovy pňeh|edzačít.Machar je v rámci se.
cesionistickéhomodelu básníkem téměÍryze exteroceptivním,pŤičemž
u něj
najdeme všechnatémata,o nichŽ pojednávajíbásníci symbo|ističtí,
impresionističtíi jiní: bolest a zoufalství,splín a nudu. prchavostčasua smrt; kult hudby, Í.eminismus,
naturismus;revo|tua identifikaci se čtvrt m Stavem,nacionalismus, protikŤesťanství.
VnitŤnísvět je znakově simpliÍikován,diagnostikován
a centrifugován.U Bezručesílír v závislosti na rea|ismu;ten je uprkovsky re.
gionalisticky a folkloristicky, pŤičemžk lidové epice se vztahuje jedinečná
(kompozičníi vyrazová) frakturajeho verš . Akcentovanét vede k B (symbolizaci) Bezručovlch obrazrise zŤetelnymC (ornament),tvoŤenlmfolkloristickou
Íiakturou,stylizacía autostylizaci.Zregiona|ismua Íblklorismuplyne i BezručovoA (pŤíroda
a prostŤedí).
|4. Zdvěr, Secesejako pojem nadŤazen!dobovlm literárnímsměr m pŤedstavuje hnutí'jehožvyhrocenído realismunajednéa symbolismuna druhéstraněje
závis|éna centrifugálnostičicentripetálnostisémantického
kÓdu, v jehožrámci se
jednotlivé,,ismy..jevíjako rriznéakcenty vnitŤnějednotnéplurality literrírní
generace,jejížsémantickégesto směŤujek vyraznéstylizaci vlznamového pole.
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protipÓly českéČeskádekadencea poetismusjsou sv;im zprisobemprotinožci,
pŤelokulturně-historick1ich
do
období
sice
Spadají
prostranství.
ho kulturního
v
drujednom
více
zoufalství'
V
bylo
druhu'
dvojího
pŤelomy
mri, byly to však
století
konce
ko|ísavého..
a
jednom
pocit
pŤevládl
v
,,kalného
hémvíce naděje;
(A. Procházka), v druhémpocit začátkunovéhodějinnéhoobdobí.oba zjevy
(směry,hnutí)vznikly na rriznorodychpridách,kteréovlivnily jejich charakter'
Dekadencehledala vychodisko z krizovédobovésituace,,nejistotya tápání,,
volnych
,,v odporu proti banalitě denního bytí, ['''] v unikání avz|étáni do
in.
vylučnou
na
v
orientaci
Duši,
se
ve
věnování
Psychy..,
krajú
a vonnjch [...]
lrimozkové
pokŤiku
nedbajících,,blbého
vybranych..'
ch,
dividualitu,,vyvolen
(Procházka
1896:
73).
zy,,
Poetismus byl vitalistick1/mpŤilnutímk životu.Hájil umění vyhraněně demokatické, neopovrhujícídavem, ,,mozkovoulrjzou..,apelujícína ně, ,'všem
dostupnéjako
sport,láska, vínoa všechnylah dky..(Teigel971: 555).
Pokud byla dekadence,,poeziíripadku..,pak byl poetismuspoeziívzestupu.
Zrodil se,,ve světě' kter se směje...Chtěl se realizovatjako,,strrijceobecného
lidskéhoštěstía krásnépohody..,jako ,,dráždidloživota.,schopné,,ventilovat
deprese,starosti, rozmrzelost.. a b1/t,,duchovnía morá]ní hygienou.. (Teige
1971:560).
Poetismus se stal v určitémsmyslu antitezik tezi dekadence'vyměniv ně.
kteréjejí snahy a myšlenkyza zcela opačné.
Avšak v jejich programechse projevovaly rysy a záměry, kterédávajímožnostpoukázat na ambivalentnostjejich
vztahri' Poetismus, navzdory svému protidekadentnímupatosu, šel v lecčem
i ve stopách dekadence.
k deideologizaci,depoliTo, co je spojovalo,Se t]/kalopÍedevším
zaméÍeni
tizaci poezie, k redukcijejích sluŽebnlch funkcí,k emancipacibásnickéhopro.
jevu od naléhavlch společensklchpoŽadavkŮ,spoutávajících
subjektivnísvobodu. Jen ve vysok;ich vlvojovlch stadiích umění Se tato potÍebazačiná pociťovatjako nezbytn;ÍpÍedpokladtvťrrčího
aktu. Dekadence a poetismussvědčily
o dosažené
nežjiné dobovésměry.
zŤetelněji
poezie
vysokérirovni české
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.fendence
k suverenizaci(autonornizaci)
ulnění,kterése oživilyna konei l9'
století.se tradičněspojujís krizovousituací,se ztrátouideálrja oricntaceV post.
obrozenecké'
postpozitivistické,
roz|aděné
společnosti.
A|e tyto vně.jší,
nrinl.,.
jenonl pomol-rlytčmtovnitŤním
umělecképo<lrnínky
pr<lccsm se projevit.byly
jcjich katalyzíitorem.
nikoliv pŤíčinou.
Dekacicntnínástup proti ..nacionállríIn
a politicklnl a.jinyrnkterymkolivvšivynrpoŽadavkŮma potiebárn..(Procházka
l896: 73) s novou VervouprodlouŽilpoetistl'ttts
v nov cl-thistorick1ich
podrlín.
kách' kdy nešlclcl žádncluspolečenskou
a ulnčleckoukrizi a kdy rněli avant.
gardníumělci k rlispozicitnnohoorientačních
v chodisek.
Tyto pro dekadencia avantgardu
společné
emancipační
tcndenccv nich pr-r<lnrínilyrriznou .lrgumentaoi:
v dekadenciuznáníprirnátuducha nacl hmotou'
unlěnínad Životenl.čisté
poezienad ,'nečistou..'
zašpiněnou
společcnskymi
tuŽbarni, v obdobípoetisntumaterialistickoutcorii rozdělenípráce ve v1,i'rnuté
spolcčnosti.
Predstavy,'čisté
poezic..se také|išily.Podle dckadencernělabyt královstvíln
ještěza životapŤekročit.jeho
Ducha' Duchovna.Krásy, poskytovatÍnoŽnost
hranice a nahlédnout
do hvězclného
světavěčrrosti.
Podle poetismuse nctnělavzná.
šetnad skutečností
pouzc na její ptlzcmské,zárclveĎvšak
a nrělase soustŤedit
ner.šcdní
str.ánky.Dekadcnti a poetistcnaht.azovali
mirnetickéfunkce unlční
korrrplen-rentárníIni.
Dekadenceje spojovalas mysticisnlenla spiritualisnlcItt.
poctismuss lréclonismenr
radosti
a Í.elioitologií,
coŽ značíposkytclvat
chybč'iící
života.vyvolávatatmosÍéru
modernílto
epikureismu.
Jak dekadenci.tak i avantgaděbyly vlastníantropologické
snahyzdokonaltt
lidskoubytost,z-jernnit
a obohatitje.iícitov Život.Šlyk tonrusice r znymi. iilc
interf.erenčnírni
cestami.DekaclencepŤeskult aristokratismu
ducha,p es ralrn<l'
vanostcitli. myšlenek.clbrazťr,
zp sobu tvorby.Avantgardausilovalaprobuclit
v kaŽdémčlověkubásníka'tvrirčí
potence.Nevzdávajese svycl.rdemokratickycIl
chtčl
poetismus(a poslézečesk1i
nálacla sympatiík proletariátu,
surrealismus)
Iidskécity,cožznirmenározšíÍit
okruh duchovníaristokractc.
,,odproletarizovat..
jeho pŮr'tldrrí
Spojujeje i nechuťk diletantismu,navráccníslovu ,,umění..
smysl odr'ozenyod slovesa,,uměti..(vyznatse ve věcech,rozumět,dě|atdokc'estetickť'
nale).Dekadcncea ještčvíc avantgardase hclrlněvěnujízclokona|cní
poezie,zvyšcníjejí sugestivnosti.
Íunkccčeské
dekadence..,
si bral za vztlt
Karel Hlaváček,tento,,nejtypičtější
básníkčcské
jejich
nástrojŮnt:
pÍirovnávalsvrij nástro.jk
vysokéumění lrudby a ma|íňství,
ta'
nuancebarcv,vodil svou ruku k nejsubtilnějším
,,Tieljsem ncjctclikátnější
nrollov clr akordŮa komponovalv ne3nc'
h m, zkoušelharmonienejhlubších
k rcalizaci sr,ycIt
nežjsern pŤikroči|
bezpečnějších
klíčích
a pŤedznanrenáních,
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sc rne|išili:
ooetismu.zbožnoval
]l"."..-^1:::",."'-^',".'"or.r'..
Dodstatném
Alc v podstatném
na motocyk]u'..
pro ne1..papoušek
ipoezie)se stal

ji,':..lJiTlflff
T."ilá.".,
l,'o]*".';"';*l::J::ff"[:HťilJ
myšlenkách
sev některch zásadních
Sbližují
.
i
zace'
real
n
odŮvodnění.
":.'..,x}.ffilj""*;"ké.
:.''.lu'oo".
: fiil.;;;;"i.,anii.,."
zá., i"1rch
imanenccumění'vnitŤních
projevy
lze spatšovat

V rysech.;",po1uj,"'"h
na zdánlivě nesourodÓnrmateriálu.
jeho v vo.;e,rterése projevujíi
konitostí
jednéŤauyiytot R. Jakobsonovi,Že zaŤadildo
SvéhočasuN. S. Trubeckoj
Chlebnia
klasiky,
ruské
pioudu Puškina,symbol
dy, do jednohov;ívojového
jen
v míŤe
viděl
nirni
nrezi
. a Že roz,dí|
niho tuturistu,,,zaumnika..
;l;;' ,i''
tento
jako
nebyl
by
nezvyklosti,
inovací,v rrríŤe,
;;il',;*"'"ě-sémantick!ch
(systé.
poetikami
rni
od vodněn rŮzn]/mibírsnick
rozdílmnohemzásadnější,
Trubeckémuuniklo, Že to nebyla Jakobsozastupovali.
básníci
'íi, oi".J.'.o
n o v a c h y b a . B y l t o J a k o b s o n r j v z á m ě r s o u s t Ť e d i t s e z p o z i c e i m a na
nentisrnuprá.
a klasika,kter svéhočasupťrsobil čte.
vě k tomu,oo spojovaloavantgardistu
geniálně (a po svém)uplatřovala
náŤejako Skutečnyavantgardista.V obou se
za pomoci novélátky' prvkťr
nezdolnásnahapoezie,jJ.ji.r'Íorenl,k obnovení
(Jakobson|98.l:281).
hovorovéhojazyka,i.u.ionalni.h básnick]/chstruktur
AlevraťmeseaoČectr.Zaparadoxyvztahrimezidekadencíapoetismem(za
domijejich společnlmia odlišnymirysy) se ukr!valo napětímezi v vojov!mi
kultur.
v
rriznych
realizací
a
nantamičesképoezie a specifiŘoujejích projevri
do
podmínkách' Zdtoj tohoto napětítvoŤí,,ásahy vnějška
ně-spo|ečensk;/ch
- s ,jin!Ini vfjak
MukaŤovsk]í
Ťekl
jeho ,,souvztažnosti..
autonomieumění..,
ve styk..(MukaŤovsky1966 |7). Dá
vo.;ovjmiŤadami's nimiŽ uměnípŤichází
v někter)ichnejz,ásail.
se Ťici' že avantgardase nejvíceshoclovalas cleka<Jencí
jejich uplatnění
zpŮsobech
vc
nějšíchuměleck1ichmysleniacn aroz'cházelase
a ve zpťrsobech
tvorby vrjbec.
Avšak českáavantgardapŤevz-ala
z tvorby česk]/chdekaclentrjrrlnoherrrvíce,
neŽby mohlo vypl)ivatz jejich vztahťr
na ťtrovnikoncepcí.
čtcnáŤsklchkonVztahy uuuniluiay k deŘadencina rovni bezprostÍedních
VŽdyť dekaírrovni.
taktribyly mnoh'emiasnějši,pŤíznivější
než na teoretické
oentnosymuolistickápo",i" patrita3ěstek školnímláskám a zálibám poválečné básnickég"n",o.", která nezťrstalalhostejna ani ke konkrétnímvlboj nt
a podnětťrm
sv1/chpŤedchriclc.
Chtěla bych to ukazatna vztahuNezvala k Hlaváčkovi,na jednom pňíkladu
z Nezvalovy tvorby.
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.Iendence
k suverenizaci(autonomizaci)
urnění,kterése oživilyna koncr l9'
století'se tradičněspojujís krizovousituací,se ztrátouideálr]a orientacev postobrozenecké,
postpozitivistické,
rozladěnéspolečnosti'
Ale tyto vně.jší,
nrimoumělecképodmínkyjenom pomol'tlytěmtovnitÍnínr
proccsrimse projevit,byly
Dekadentnínástup proti ,,nacionálním
.1ejichkatalyzátorem,nikoliv pŤíčinou.
a politickym a jin nr kteriímkolivvšivympožadavkťrm
a potŤebám..(Procházka
]896:73) s novou VervouprodlouŽilpoelisrnusv nov ch historickychpodrnínkách, kdy nešloo žádnouspolečenskou
a uměleckoukrizi a kdy rněli avantgardníumělci k dispozici mnoho orientačních
v;ichoclisek.
Tyto pro dekadencia avantgarduspolečné
emancipační
tendenccv nich podmínily rŮznou argumentaci:v dekadenciuz,náníprimátu ducha nacl hmotou.
uměnínad Životenr,čisté
poezienad ,,nečistou..,
zašpiněnou
společenskymi
tuž.
bami, v obdobípoetismurnaterialistickou
teorii rozdělenípráce r'e vyvinuté
společnosti.
PŤedstavy
poezie..se takéIišily'Podle dckadenceměla byt královstvírn
,,čisté
Ducha' Duchovná,Krásy, poskytovatmoŽnostještěza ŽivotapŤekročit
jeho hra.
nice a nahlédnout
do hvězdného
světavěčnosti.
Podle poetismuse nemělavznášetnad skutečností
a měla se soustŤedit
pouze na její pozemské'zárclveiivšak
nevšednístránky' Dekadentia poetistc nahrazovalimimetickéfunkce umční
komplementárnírni.
Dekadenceje spojovalas mysticismema spiritualtsmcm,
poetlsmuss hédonismern
a Í.elioitologií,
coŽ značíposkytovatchybějícíradosti
Života.vyvolávatatmosÍéru
moderníhoepikureismu.
Jak dekadenci,tak i avantgaděbyly vlastníantropologickésnahy zdokonalit
lidskoubytost,zjemnita obohatrtjejí citov1iživot.Šlyk tomu sice rriznymi'ale
interferenčními
cestami.Dekaclencepies kult aristokratismuducha,pŤesraÍino.
vanost cit . myšlenek,obrazŮ, zpŮsobu tvorby. Avantgardausilovala probudit
v kaŽdémčlověkubásníka,tvrirčípotence.Nevzdávajese sv ch demokratickych
nálad a sympatiík proletariátu,
poetismus(a poslézečesk surrealismus)
chtěl
lidskécity,coŽ znamenározšíÍit
,,odproletarizovat..
okruh duchovníaristokracie'
Spojujeje i nechuťk diletantismu,navráceníslovu ,,umění..
jeho ptivodní
smysl odr,ozen od slovesa,,uměti..(vyznatse ve věcech,rozumět,dělatdoko.
nale).Dekadencea ještěvíc avantgardase hodně věnujízdokonaleníestetické
její sugestivnosti.
Í.unkce
poezie,zvyšení
české
Karel Hlaváček,tento,'nejtypičtější
básníkčeské
dekadence..,
si bral za vzor
vysokéumění hudby a malíŤství,
pňirovnávalsv j nástro.jk jejich nástrojúm:
jsem nejdelikátnější
tanuancebarcv,vodil svou ruku k nejsubtilnějším
,,TŤel
h m, zkoušelharmonienejhlubších
mollclvychakordťra komponovalv ne.jnc.
bezpečnějších
klíčích
a pŤedznanrenáních,
neŽjsem pŤikročil
k realizacisr,ych
))^
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na motocyk1u...
(ooezte)sestal pro neJ ,,papoušek
je.iíchmagicklch moŽností.
prohloubení
a
po""i"
oue'u šloo zdokonat"ni
a avantgardou(konkrétněmezi českoudekadencí
Yztahy mezi dekadencí
myšlenkách
dynamické.Sbližujíse v někter ch zásadních
o;.',;";'jsou
a zprisobeohrealizace'
"; fiil
;;;; cilazejise v jejrch odrivodnění
záimanenceumění,vnitŤních
projevy
" "v
spatŤovat
|ze
,n,""t,je spojujících
kterése projevujíi na zdánlivě nesourodémmateriálu.
.t".š"et,o,eu,u
o".l,"i.",,
*níw*;'
žezaŤadildo jeclnéŤaN. S. Trubeckoj vytykal R' Jakobsonovi,
pioudu Puškina,synrbol ruskéklasiky, a Chlebni.
ay,"a" .i"a""t'o v)ivojového
k o v a , v s t Ť e d n í h o t u t u r r s t u , , , z a u m n i k a . . , a Ž e r o z rjako
] i | m e z i n i m i vtento
iděljenvmíŤe
by neb'vl
nezvyklosti,
inovací,v n-ríŤe
uŽitístrukturně-sémantrckych
mi básnick rni poetikami (systé.
odrivodněn]/rťrzn]i
,-oil .nnoh"m zásadnější,
uniklo, Že to nebyla Jakobso''i, oi".u tito báSnícizastupovali.Trubeckému
z pozice imanentismuprá.
noíu .r'tyuu.Byl to Jakobsonrjvzáměr soustŤeditse
věttomu,cospojovaloavantgardistuak]asika,kter!svéhočasuprisobilnačte.
avantgardista.V obou se geniálně (a po svém)uplatřovala
náŤejako skutečn;/
látky' prvkťt
nezdolná snaha poezie,ie1ictrforenr, k obnoveníza pomooi nové
: 281).
|987
hovorového1azyka,iracioná]níchbásnickych struktur(Jakobson
(za
poetismem
a
Ale vraťmese ao Čectr.Zapatadoxy vztahrimezi dekadencí
donrimi
v1ivojov
jejich společnymi
a odlišnymirysy) se ukryvalonapětímezi
nantamičesképoezie a speciÍikoujejích projevrj a realizacív rťrznch kultur'
podmínkách. Zdroj tolroto napětítvoŤí,,zásahy vnějška do
ně-spo|ečensk;/ch
jak ŤeklMukaŤovsk _ s ,jin!rni vyjeho ,,souvztaŽnosti..autonomieumění...
vojov mi Ťadami,s nimižuměnípÍicházíve styk..(MukaŤovsky|966:11').Dá
se Ťíci,že avantgardase nejvíceihoctovalas clekadencív někter ch nejzásadnějšíchuměleck1.ich
myšlenkách arozcházela se ve Zp sobeohjejich uplatnění
a ve zpťtsobech
tvorby vribec.
mnoheln více,
Avšak českáavantgardapŤevzalaz tvorby českfchdekadentťr
nežby mohlo vypl1/'vat
z jejich vztahťrna rirovni koncepcí.
končtenáŤsk1ich
Vztahy avantgardyk dekadenci na rovni bezprostÍedníoh
dekaVŽdyť
taktťrbyly mnohem iěsnější,pŤíznivější
rirovni.
nežna teoretické
dentněsymbolistiokápo"ii" patŤilaještěk školnímláskám azáltbám poválečné básnickég"n".u.", která nezristalalhostejna ani ke konkrétnímv]iboj nt
a podnětťrm
sv1ich pÍeilclrťl<lcťl'
Chtěla bych to ukazatna vztahuNezvala k Hlaváčkovi,na jednom pÍíkladu
z Nezvalovy tvorby.
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H|aváčeknepŤitahoval
Nezvalajako ,,nejtypičtější
básníkčeské
<Jekadence..,
n,!brž,
jako - podle ŠaldovydeÍinicea pŤedevším,
,,nejvyslovnější
L...]lyricky talentmodernínašígenerace..(Pešat
l985: 11),bytostněblízkyŇezvalovi
Na konci tňicátychlet, kdyŽ píšeHistorick1,obraz, báinicky
ohlas na mntchtlv.
skou dohodu,dělá Nezval zŤe1my
krok k Hlaváčkovi'jehoŽvlivu se v mláilí
bál,
protoŽeby byl mohl potlačitNezvalovu v|astníindividualitu'
Mám na mysli
první,nejlepšía nejspontánnější,
částjeho lristorickétrilogie,uveŤejnenou
ve
sbircePět ft,itlutzlt městent(l940).
Hodně se zde opŤelo strukturu,intonacia<lbrazyMstivékantilétty.Její
clru.
hy zpěv se stal rytnrickouzákladnou Nezvalovy .t.toouy.
Místo Hlaváčkrrva
1ambusice Nezval pouŽi|trochej,Hlaváčkovuintonacivšakvzkňísildr]slcclně
drŽen1ími
trojveršími
s jednotvárnymrymem.Srovnej:
Hlaváček:,,Do pusténašíkrajiny ni měsícnezasvítí,
/ všebez vúně1e, bcz
tepla,a marno něco síti- / jen tiše,tiše,Geusové_ pr musíto
tak b ti...
Nezval; ,,Mezitímco táhnouzmokléclavypo ulicích/ Pod kahany
tamp,eŽ
sedív jejíchprázdnlch |icich./Změstado městazníhlas za náňku
Žalu1ících...
HlaváčkovaKantiléncljako by prolnula Historick obraz, pŤedala
mu svou
tÓninu, náladu,kolorit.PŤestoŽe
ročnídoba, kterouměI na mysli Hlaváček,
.je
dost neurčitá,
zatímcoNezval ji označujepŤesně(konec záÍí,d,obaMnrchova).
v obou básníchpanuje nepohoclaodpovídající
subjektivnínr
proŽitkrimclbou
básníkŮ,společensknt náIadámkoncestoletía koncetŤicát]
ch |eta tragickétematice obou cyklri. U HlaváčkanálaclyzouÍalstvía beznaděje znázorřn1i
a zesilujídeštiv;sounrrak,rozmoklá pláĎ, večersychravy,večeiv mracích,
černé
mraky'u Nezvala analogické
denotativya konotace:dcštníknoci, zčernalé
prŮchody,soumrak,chmurnápole' chmurnéjitro, chmurny večer.Podobná(shoctná) je symfbniezvuk nad zemígézri,kteŤíbezrispěšně
chtěli vydobyt svohcldu, a nad Nezvalovou vlastí,která svou svobodu ztrácí.|J Hlaváčkaie sklátjá
z p|áčevarhana lkání lstivéhoKyrie rndlych zvon , chorálťr'basovychhlasťr,
štěkánínemocn;ichps ; u Nezvala z rnod|ícího
se h|asu'hukotu varhan,Ave
Maria' z kletby zvon , srdcervoucího
kŤiku,vytízatoulanychps .
o tom, že rněl Nezval, kdyŽ psal své,,obrazy..,
vědoměči podvě<lomě
piccl
sebouHlaváčk v cyklus, svědčíi jiné,ještěpňíznačnější
lexikálníshoc|y.Hrubost zašI;i
oh dob a dávno Ži1ícíchlidí Hlaváčekztělesiíujesynekdochou ,,zarostléprsty..,,,zarosÍ|á
ruka...U Nezvala se objevují,,ruce
s chlupy...Hlaváčck
i Nezval pouŽívajíneběžnéobrazy,,lys!ch žen...Proč jsouv KantiténěŽeny Iy'
sé,nenídostjasné:snad z mÓcly nebo z bídy(H|aváček:
''To bylo lstivéKyric
za našem|adéženylysé..).Nezval toto epitetonodrivodĎujeprozaicky - deštěnr
(Nezval:,,Hlavy ŽenjeŽ splihly V deštijakby byly lysé..).

Historickéhoobraut (a je jich tam dvanáct jako
Konečně,v deváté.básni jedna z nizozemskychprovincií,vlastgézri,
jeobjevujíFlandry,
, ;;,;;*Áse
je
olympija
píseĎpomsty:'.UŽ konec turnajťr
Hlaváčekzpívalsvou
'J;;;;
strašnyskŤípotper / Po němŽ vstoupínes| nezadrŽí
zuou
.t.v.h h"r / SkŤípot
Flander...
.t,ány ''u."l. do
chz,HlaNezvalproJasnuJemthavostněkter1/chkonkrétníchdetailripŤevzat
udá|osti.
Aktuální
nejasnosta mlhavosthlavnímmotiv m.
Mnichova
během
"učk;:;i;;ráává
impuls k tomuto dílu (situacepŤedMnichovem,
o;;iy
jako
v
nížse roz'ehrává
v
karty,
hru
interpretuje
sarkasticky
;.;;";"') a ktere
do neur.
vášosud u karet..),pŤenáší
."ier'" národa (,,Rozhodnese bratŤio
".l'i
pŤíznakystŤedověkua dnešníhodne, doby pověr
ei.t,o eu'op.ostoru,jenž nese
jednoznačnou
situacizahalujetajemnouatmosÍérou
u.'oa".i áoby.Absolutně
pŤednovou válkou, pŤedvpádem
sclučasníkťr
svych
Strach
pŤeátuch.
p.J*"y.r'
jako strachpŤcd
I"pratj'r.eurmády, pŤednovou nesvobodouNezval zobrazuje
pŤed
kletbou bokomety..,povodní),
kataklyzmaty(pádem ,,strašné
pŤirodními
:zi, pi"d něčím,co nenív lidsk;íchsi|ách zastavit'A do tohoto očekáváníb|iŽízapojujeměstskéulice, krčmy,lány, hrady,krámy, prrijezdy'nácíhose neštěstí
jeho mtnu.
městí,davy, muŽe,Ženy,děti' vyslouži|ce- celou zem a ce|y národ,
lost a pŤítomnost.
než Hlaváčkova
Nezval v cyklus je rytmicky a intonačnějednotvárnější
se
skladba.Y Historickéntobrazu panujejediná melodie, zatímcov Kcut'tiléně
mostŤídají
rťrzné
me|odickékresby.To se všakvykupuje u Nezvala bohatstvím
tivťr,obrazrj,dojm , dějťr,vnitŤnídynamikou.V jeho obrazechdavy táhnou,
Aktivita a ci.
spěchají,posel cválá, chodec chvátá, zpráva |etí,koně se vzpínají.
PŤipravupŤání..)'
ty gézŮjsouzatajené
(,jen tišetiše,Geusové,jenztištesvoje
jí se ke svlm činrimpotajmu(plíŽíse, plazíse).U Nezvalaje všeckozapoJeno
do nepÍetrŽitého
a zjevnéhoruchu. A z tohoto chvatu vzniká pocit čehosiner-Žena bloudícíměstema kohovÓzního,zouÍálého,
ireálného.Symbol neštěstí
- vyjadŤuje
si hledající
tím.že,.běŽítryskempÍesvessvou rizkosta zoul.a|ství
nice běŽípŤesnádvoŤí
[...]...
U Htaváčkabyly stesk a zouÍalstvíspojeny Se stonavostí,slabostí,mdlobou'
vysí|eností.
U Nezvala,dítětedynamickéhostoletí'podobnécity a nálady znázorřovaly protikladnéstavy' spojenés nervoznímiprojevy hysterickéenergie'
Možná,žeNezvalovi šlo i o pŤedstavy
Apokalypsy, která v sobě takénese energii, strašlivouenersii rozoadu.
Nezval se vzdá-váve svéskladbě znameníavantgardního
slohu - ',osamostatřování..,,vfznamov ch risekťrvybaven ch ze vzájemnézávislosti.. (MukaŤovsk:i1966a:284), vzdáváse spojenínespojitelného,
loalogism ' PŤevládají
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Hlaváčeknepňitahova|Nezvala
jako,,nejtypičtější
básníkčeské
dekac|ence..,
n,!brž,
jako _ podle Šaldovydefinicea piedevším,
,,nejvyslovnější
t...J lyric.
ky talentmodernínašígenerace..(Pešat
l985; l l), bytostněblíziy Nezvalovi.
Na konci tňicátychlet, když pišeHistoricky obraz, básnick ohlas
na nntchov.
skou dohodu,dělá Nezval z|ejmy krok k Hlaváčkovi,
jehoŽ vlivu se v rnlá<]í
bál,
protoŽeby byl mohl pot|ačitNezvalovu vlastníinc|ividualitu.
Mám na rnysli
první'nejlepšía nejspontánnější,
částjeho historickétrilogie,uveiejněnouve
sbírcePět minut zcl městem(l940)'
Hodně se zde opŤelo strukturu,intonaci aobrazyMstivékantilétn,.Její
druhy zpěv se stal rytrnickouzákladnou Nezvalovy skladby.Místo
Hlaváčkova
jambu sice Nezval pouŽil trochcj,Hlaváčkclvuintonaci
všakvzkiísil <l sledně
drŽen mi trojveršírni
s jednotvárn m rynrem.Srovnej:
Hlaváček:,,Do pusténašíkrajiny ni měsícnezasvítí'
/ všebez v ně .1e.bez
tepla'a marno něco síti- / jen tiše,tiše,Geusové* pr musíto tak byti...
Nezval: ,'Mezitímco táhnouzmok|éclavypo ulicích/ Pod kahanylampjeŽ
sedív jejíchprázdn,lch|icích./Z městaclo městazníhlas za náňkužalujících...
HlaváčkovaKtlntilénajako by prolnula Historicky obrclz, pÍeda|anlu
svou
tÓninu, náladu,kolorit.PňestoŽeročnídoba,kterouměl na mysli Hlaváček,je
dost neurčitá,zatínlcoNezval ji označujepŤesně(konec záÍí,do|:aMnichova)'
v obou básníchpanuje nepohoclaodpovídající
subjektivnínprožitkrimobou
básníkrj,společensk]i
rrrnáladám konce sto|etía konce tňicát]ichiet a tragickéte.
matice obou cyklri. U Hlaváčkanálady zouÍ.alství
a beznaděje znázoriujía ze'
silujídeštiv]/
sounlrak,rozmoklá plář, večersychravy,večerv mracíclr,černé
mraky,u Nezvala analogické
denotativya konotace:cteštník
noci, zčernalé
pr chody,soumrak,chnrurnápole, chmurnéjitro, chmurnyvečer.Podobná(shodná) je symÍbniezvukrj nad zemígézri,kteŤíbez spěšněchtěli vyclob t svobo.
du, a nad Nezva|ovouvlastí,která svou svoboduz,trácÍ'
|J Hlaváčkase skládá
z p|áčevarhana lkání IstivéhoKyrie mdlych zvonrj,choráIrj'basovlch hlasti,
štěkánínemocnychpsťr;u Nezvala z mocllícího
se hlasu, hukotu varhan'Ave
Marta, z kletby zvontl,srdcervoucího
kĚiku,vytízatoulan;ichpsri.
o tonl, Že mě| Nezval, kdyŽ psal své,,obrazy..,
vědoměči podvědoměpŤed
sebouHlaváčktivcyklus, svědčíi jiné,ještěpňíznačnější
|exikálníshody.Hrubost zašlych dob a dávno Žijicíchlidí Hlaváčekztělesiiuje synekdochou ',zarostléprsty..,,,zarclst|á
ruka...U Nezvala se objevují''ruces chlupy...Hlaváček
i Nezval používají
neběŽnéobrazy,,|ys;/chŽen...Pročjsou v KclntiléněŽeny |ysé,nenídostjasné:snad z mÓdy nebo z bícly(Hlaváček:,,To bylo lstivéKyrie
za našemladéŽeny lysé..).Nezval toto epitetonoct vodřuje prozaicky - cleštěm
(Nezva|:,,Hlavy ženjež splih|yV deštijakby by|y lysé..).

Historickéhoobrazu (a je jich tam dvanáct jako
Konečně,v deváté.básni jedna z nizozemskych provincií,vlast gézti'jeobjevujíFlandry,
, ,i*,,,i*,ase
je
a olympijzptvalsvou píseĎpomsty:'.UŽ konec turnajťr
iichŽrlstyHlaváčer
nesl .
vstoupí
per
němŽ
zuou nezadrŽístrašn skŤípot / Po
*tv.r, h". / SkŤipot
Flander"'
chanYsmutekdo
Nezvalprojasnu1emthavostněkter;ichkonkrétních
detailťrpŤevzatlchzHlamotiv m. Aktuální události,
pridává nejasnosta mlhavost h|avním
"aer", "i"
n . " * o " ' ' . i m p u t s k t o m u t o d í l u ( s i t u a c e p Ť e d M n i c h o v e m , bse
ěhemMnichova
jako hru v karty, v níž rozehrává
a kt"résarkasticky interpretuje
;.;;*í
do neurpŤenáší
národa (,,Rozhodnese bratŤio vášosud u karet..)'
;'il;;i;h"
pověr
doby
dne,
a dnešního
jenžnesepÍíznakystŤedověku
;ia;'."p,ostoru,
atmosÍérou
jednoznačnousituaci zahalujetajemnou
u.'oa",ni áoby. Absolutně
pŤednovou válkou,pŤedvpádem
svych současníkťr
Strach
luá'nv.hpŤeátuch.
zobrazujejako strachpŤed
l"ora.i'xj"rmády, pÍ.ednovou nesvobodouNezval
pňedkletbou bopovodní),
komety..,
(pádem ,'strašné
|ii.oonimi kataklyzmaty
očekávánib|iŽítohoto
izí,pÍedněčím,co nenív lidsk ch silách zastavit.A do
prťrjezdy'nákrámy'
zapojujeměstskéulice' krčmy'lány, hrady'
cíhose neštěstí
jeho minu_
národ,
a
ce|y
městí,davy, muže,ženy,děti, vysloužilce celou zem
lost a pŤítomnost.
neŽ Hlaváčkova
Nezval v cyk|us je rytmicky a intonačnějednotvárnější
skladba.Y Historickémobrazu panujejediná melodie, zatímcov Kantiléně se
stŤídají
rŮznémelodickékresby.To se všakvykupuje u Nezva|abohatstvímmotivťr,obrazrj,dojmťr,dějti, vnitŤnídynamikou.V jeho obrazechdavy táhnou,
spěchají,posel cválá, chodec chvátá, zpráva leti, koně se vzpina1i.Aktivita a ctPŤipravuty gézrijsou zatajené(,jen tišetiše,Geusové,jen ztištesvoje pŤání..).
zapojeno
všecko
jí se ke svlm činťrm
potajmu(plíŽíse, plazíse).U Nezvalaje
nerčehosi
pocit
vzn1ká
do nepŤetržitého
a zjevnéhoruchu. A Z tohoto chvatu
- Ženab|oudícíměStema kohovÓzního,zoufalého,ireálného.Symbol neštěstí
- vyjadŤuje
tryskempŤesvessi hledající
tím.Že ..běží
svou uzkosta zouÍalství
n i c eb ě Ž íp Ť e sn á d v o Ť[í. . . ] . . .
U Hlaváčkabyly stesk a zouf.a|ství
spojeny se stonavostí'slabostí'mdlobou'
vysíleností.
U Nezvala, dítětedynamickéhostoletí,podobnécity a nálady znázorřovaly protikladnéstavy, spojenés nervÓzními projevy hysterickéenergie.
Možná,Že Nezva|ovi šlo i o pŤedstavyApokalypsy, která v sobě takénese energii, strašlivouenergii rozpadu.
Nezval se vzdává ve své skladbě znameníavantgardníhoslohu - ,'osamostatřování..''v;/znamov!ch risekrivybaven ch ze vzájemnézávislosti.. (MukaŤovsk)í1966a. zaq,,"áa,á se spojenínespojite|ného,
alogismŮ. PŤevládajílo-
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gickékombinaceslov a smyslťlběŽn;ychsyntagmat.Pocit ireality,
záhady,ta.
jemstvísugerujejednak zasnoubením
současnosti
s minulostí,jednak pňímymi
znakydekadentněsymboIistické
poezie:tajupln;/mi
postavamiimezi nimižjsou
nočníposel, nočníchodec,ženaběžicido neznáma) záhadn!,mt
hlasy,o nIchž
,
nevíme,komu patňí'neurčit]imi
zájmenya pňíslovci(kamsi,kdesi,kdosi).
Ale Nezval se nevyh;ibá ani pňímémukonstatování- pojmenovánípňíčin
všeobecného
Zmatku a zoufáni. kteréna konci tÍicátychlet, káyž píšesvŮj His.
toricky obraz, básnick;/ ohlas na mnichovskou smlouvu, pŤeplřujíHistoricky
obraz. Mlhavá a mnohoznačnásituace,tísnivéovzdušíkrysta|izujív
;asnych
a.Jednoznačnych
slovech,mnohokrátopakovanych.Vyhybaje se Étorrce,Nezval si bere za pňíkladHlaváčkovu,,lexikátnímonotonii..(termínJ. MukaŤovského,Z. Pešata),jenžeji primitivizuje a zjec|nodušuje.
Celé ŤádkyHistorického obrazu se sk|ádajíz téhoŽs|ova(mezi slovy, která se zmnožují,jsou
,,běda..,
,,z|eje.,, ,,zrada,,,,'válka..,,,čas..
a jiná).
Hlaváčekpomocí opakovánís|ov,slabik, Íbnémrizesilova| hudebnosta náladovost verše,jeho krásu, i když šlo o věci nepěkné,jako napňíklado krysače,
kter,!,,a v krajině báz|ivé,v krajině temné,a v krajině dusné . '] / je|na hercc
[.
vychrtlé,na herce zpocené,na hercehnusné[...].,'Nezvalovi šloo to. aby po.
3menovalvěci jejich jmény.Jeho monotoniejsou sice jednotvárnější
a hrubší
neŽ u Hlaváčka'vyp| vajívšakz celkovéatmosÍéry
skladby a jí takéodpovída.
.1í.Klíčováslova se opakujíjakoby V ZmatenémnervÓznímstavu nebo v bezvědomí. Verše,kterétoto opakování vyznačuje,znějí bud'jako somnambulick;/
proJev,jako zaklinadla,jako proroctví,nebojako Ťadav stňelri.
A tu vyvstává otázka,pročse Nezval opŤelv bezprostňedním
ohlasu na Mnichov a konec prvnírepubliky o Hlaváčka,o jehoMstivou kantilénu,]
PŤedevšírn
snad proto' Že jeji ná|adaodpovídalanáladě Nezvalov ch současníkri'
Mimo to
dávala možnostpostavitmodernísituaci do historického
kontextu.Nezval nevedl otevŤenou
analogiimezi koncem l9. stoletía koncemprvnírepubliky,me.
zi současností
a stŤedověkem.
Udělaly to za něho rozmnožené
intonace,rymy,
rytmy, obrazy Mstivékclntilélr.1,.
Evokovaly v skladbě z roku 1939atmosférudevadesát;ich|et zašléhověku a ještě hlubšíminulosti, kdy gézovéprohráli své
povstání'Svou beznadějía silou lyrickéhoprožitkujedno z nejtragičtějších
děl
české
poeziepomohlooptimistickyzaloŽenému
básníkoviztělesnitjednu z nej.
tragičtějších
stránek čes!Íchdějin.
A konečněještějedna, hlubšípĚíčina.
opora v Hlaváčkovi dávala pÍi zbás.
nění aktuálníchpolitick]/chudá|ostíabsolutnígaranci' že do poetickéhotextu
neproniknepublicistika, rétorika'deklarativníprvek. Právě poetika dekadentně
symbolisticképoezie ve spojenís mimoňádn1im
Hlaváčkovymtalentem(,,nej228

našígenerace.,)bylo takovou zárukou. Tato symbiÓvětším|yrickym talentem
. . č i s t é . . (svme y s I u, . a b s o | u t n íp' o. )e z i c .k t e r áj e s t o
) ^ - i u r o b v l á d I at a j e m s t v í m
- |yricky pŤetaviti nejŽhavějšímateriál, zv|ádkantiléna
- iuy,yáza|a Mstiva
poetickymiprostňedky.
Poetikanáznaku,neryze
tematiku
nouti společenskou
napomáhala.
i
Nezval,
tomu
vyuŽil
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tajemství,
určitosti,
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gické kombinaoe slov a smys| béŽnlch Syntagmat.Pocit ireality'
záhady, ta.
Jemstvísugerujejednak zasnoubením
současnosti
s minulostí,jeclnakpňímymi
znakydekadentněsymbolistické
poezie:tajuplnymipostavamiimezi nimrŽjsou
nočnípose|,nočníchodec, ženaběŽicido neznáma) záhadn!,mihlasy'
,
o nichŽ
nevíme,komu patií,neurčit]/mizájmeny a pňíslovci(kamsi, kdesi, kdosr,).
Ale Nezval se nevyh]ibá ani pňímémukonstatování- pojmenovánípiíčin
všeobecného
Zmatku a zoufání,kteréna konci tÍicátychlet, káyž píšesvŮj Ě1is.
toricky obrclz, básnicky ohlas na mnichovskou smlouvu' pŤeplřují Histclricky
obraz. M|havá a mnohoznačnásituace,tísnivéovzdušíkrystalizujív jasnych
a jednoznačnch slovech, mnohokrát opakovan ch' Vyh]/baje se retorrce,
Ne.
zval si bere za pĚíkladHlaváčkovu,'Iexikálnímonotonii..(termínJ. MukaŤovského,Z' Pešata),jenŽeji primitivizuje a zjeclnodušuje.
Celé ŤádkyHistorickěho obrazu se skládajíz téhoŽslova (mezi slovy, která se zmnožují,jsou
,,běda..,
,,z|eje,,,,,zrada,.,,,válka..,
a jiná).
,,čas..
Hlaváčekpomocí opakováníslov, slabik, Íbném zesiloval lrudebnosta náladovost verše,jeho krásu, i když šlo o věci nepěkné,jako napňíklado krysaŤe,
ktery ,,av krajiněbáz|ivé,v krajinětemné,a v krajinědusné ..) /je|na hercc
[.
vychrtlé,na herce zpocené,na hercehnusné[...]...Nezvalovi š1oo to. aby po.
.;menovalvěci jejich jmény.Jeho monotoniejsou sice jednotvárnější
a hrubší
neŽ u Hlaváčka,vyplyvajívšakz celkovéatmosÍéry
skladby ají takéodpovída.
jí. Klíčováslova se opakujíjakoby V ZmatenémnervÓznímstavu nebo v bezvěclomí.Verše,kterétoto opakovánívyznačuje,znějí buď jako somnambulicky
proJev'jako zaklinadla,jako proroctví,nebojako Ťac|a
v stŤelri.
A tu vyvstává otázka,pročse Nezval opŤelv bezprostŤedním
ohlasu na Mnichov a konec prvnírepubliky o Hlaváčka,o jehoMstivou kantilénu,J
PŤedevšírn
snad proto, Že jejíná|adaodpovídalanáladě Nezvalov;Íchsoučasníkri.
Mimo to
dávala možnostpostavit modernísituaci clo historickéhokcrntextu.Nezval nevedl otevÍenou
analogiimezi koncem l9. stoletía koncemprvnírepubliky,me.
zi současností
a stŤedověkem.
Udělaly to za něho rozmnoŽené
intonace,rymy'
rytmy, obrazy Mstivékantilén1,.
Evokovaly v skladbě z roku 1939 atmosférudevadesát;íohlet zašléhověku a ještě hlubšíminulosti' kdy gézovéprohráli své
povstání.Svou beznadějía silou lyrickéhoprožitkujedno z nejtragičtějších
děl
české
poeziepomohlooptimistickyzaloŽenému
básníkoviztělesnitjednU Z neJ.
tragičtějších
stránek česk11;ch
dějin.
ještějedna, hlubšípňíčina.
A konečrrě
opora v Hlaváčkovi dávala pňi zbás.
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o symbo|ismuv ruskéa česképoezii
VIKTORIEKAMENSKA

V kátkém referátunenímožnopodat podrobnouanalyzu tohotoproblému.Proaspekty a píedevšímshodné
to se pokusím označitjen jeho nejmarkantnější
arozdilnérysy symbolistickéhobásnictvív Rusku a v Čechách.
Rozhraní 19. a20. stoletíse vyznačujekrizovou situacív evropskékultuŤe,
jmenovitě v poezii' Andrej BěcoŽ se muselo nevyhnutelněodrazit v literatuŤe'
z
r,
l9|0
a
současnost
konstatovalhluboce charaktelyj v článkuSymbolismus
jevy
vliv
pŤedchozích
desetiletí
estetismus,
Schopenhauerrjva Nietzristické
a
obrat
k
vnitÍnímu
zÍeni,k duchovnímuposcheho na evropskou společnost
podmínek
vnějších
mechaničživota..,,'rostoucí
znáninapozaďi,,materializace
(Bělyj
1994:
l56).
osobnost..
nosti,stírající
jevem v evropskéliteratuŤese stal symbolismus.KdyŽ se urču.
V17značn]im
jí literárníprameny tohoto směru' setkávámese' v několika variacích,se stejn m jmennlm qičtem:Baudelaire, Poe' Verlaine' Rimbaud, Maeterlinck, Verhaeren,ve filozofii Kant, Schopenhauer'Nietzsche. To všakv bec neznamená,
Že ruštía čeští
symbolistébyli epigony nebo pŤímymipokračovatelisymbolistti
západoevropskfch. V mnohém se opírali o národní tradice. Podle Jana Máchala nepokládalVjačeslavIvanov vliv evropskéhosymbo|ismupŤizrodu symbo.
lismu ruskéhov bec za rozhodujíci,nlbrž hledal jeho koŤenyv ruské pridě
(Ťutčev'
Vladimir Solovjev)' Zárodky symbolistickéhobásnickéhomyš|enína|éza|j1žu Puškina,Baratynského,Lermontova (Máchal 1935: 137).Podobn1y
vztah měli BÍezina' Sova a Hlaváčekk Máchovi'
V Rusku a v Čecháchbyli teoretikovéa kritikové,kteŤízdtivodřovali teoretické základy symbolismu: v Rusku pŤedevším
Vladimir Solovjev, Vjačeslav
Ivanov,Andrej Bělyj, v ČecháchF. X. Šalda.
Je zcela pŤirozené,
žeq/voj ruskéhoa českého
symbolismu by| v něčempodobn!, v něčemse lišil.
V Rusku se symbolismus zrodi| v r. 1892,kdyŽ MerežkovskijpŤedneslreferát o pŤíčinách
poklesu a o novych směrechv soudobéruskéliteratuŤe'Dalším
mezníkembyl Minského článek Stary spor z r' 1894.'V následujícímroce Se
objevilaprvníbásnická sbírkaVa|erijeBrjusova Chefs d, oeuvre,poslézedo dě'

viz takéKšicová(l998: I l_l2)' Maxinrov(|986:33-3Ó),Minc (|989)'
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nosti,stírající
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Že ruštía čeští
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la nepokládalVjačeslavIvanov vliv evropskéhosymbolismu pňi zrodu symbo.
lismu ruskéhov bec za rozhodující,n,lbržhledal jeho koÍeny v ruské pridě
(Ťutčev,
Vladimir Solovjev). Zárodky symbolistickéhobásnickéhomyšlenína|éza|jlž u Puškina,Baratynského'Lermontova (Máchal 1935: |31). Podobny
vztah měli BŤezina'Sova a Hlaváčekk Máchovi.
V Rusku a v Čechách byli teoretikovéa kritikové, kteŤízdrivodĎovali teoretické Základy symbolismu: v Rusku pňedevším
Vladimir Solovjev' Vjačeslav
Ivanov,Andrej Bělyj, v ČecháchF' X. Šalda.
Je zce|apŤirozené,
Že vyvoj ruskéhoa českého
symbolismu byl v něčempodobn!, v něčemse lišil.
V Rusku se symbolismus zrodil v r. 1892,když MerežkovskijpŤedneslreferát o pŤíčinách
poklesu a o novych směrechv soudobéruskéliteratuŤe.
Dalším
mezníkembyl Minského článek Star1/spor z r. 1894'|V následujícímroce Se
objevila prvníbásnická sbírkaValerije Brjusova Chefs d,oeuvre' poslézedo dě,

V i z t a k e K š i c o v á( l 9 9 8 :
| |_|2).Maximov (l986: 33-3Ó),Minc (l989).
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jin rusképoezie vstupujíMereŽkovskij, Gippiusová, Sologub,
Balmont, méně
v!,znamni A. Dobroljubov, Ellis, Baltrušajtisa později
,,mladšísymbolisté..,
kteií uveŤejnilisvé první sbírky na počátku20. století:V. Ivanov, A. Bě|yj,
A. Blok. Pak se objevilo ve|kémnoŽstvíjejich napodobitelria epigonri.V česképoezii je symbolismusjevem časověomezenějšíma reprezentovanm menšímpočtembásníkr].Je to pňedevším
Otokar BŤezina,jehožčtyii symbolistické
sbírkyvyšly během několika let;je to Antonín Sova,jehožsymbolistickéobdobí je reprezentováno jen dvěma sbírkami;je to Karel Hlaváček, kter,! brzy zemŤela stačilvydat jen dvě symbolistickésbírky;a je to Íadaméněv1j'znamn]ich
básníkrjz okruhu Moderní revue (JiÍíKarásek ze Lvovic, Emanuel Lešehrad)
a Kato|ickémoderny (Xaver DvoŤák)'NěkteŤíliterárnívědci sem ŤadítéžS. K.
Neumanna,avšakjehopoezie tohotoobdobíby se dala charakterizovatspíšejako dekadentní.
V r. l 894 vyšloprvníčísločasopisuModerní revue,budoucíbašty dekadencea symbolismu v Čechách.V r. 1895 byl uveŤejněnmanifestČes.
kémoderny' I když označovalsymbolismus, stejnějako dekadenci, jen za efemérnímÓdní heslo, byl to driležit;ymezník českéhosymbolismu, protoŽeza
hlavníričeluměníoznačilvnitŤnípravdu.Mezi signatáĚinajdemeBŤezinua Sovu' BŤezina,Hlaváček a Karásek ze Lvovic byli zastoupenirovněžv Almanachu secese (l896). Na rozdíl od rusklch básníkri,kteŤísvou tvŮrčícestu započalipŤímov rámci symbolistickéhosměru, BŤezinaa Sova získa|ibásnickérenoméještěpŤedzačátkemsvésymbolisticképeriody.
V tvorbě největšího
českého
básníkakonce l9. Stoletíotokal.aBŤezinysymbolismusvzniká bez zvláštníchsenzací.V r' l892 dostávátvorbao. BŤeziny,kter! jtŽ vyda|knihuTajemnédáuq, pod vlivem francouzsképoezie a F. X. Šaldyjin směr' Symbolistou se stává takéA. Sova,jehožprvní tŤisbírkyrovněžnijak
zvliášťnevybočova|yz tehdejšíhovšeobecnéhobásnického rizu. ,,PŤípadSovriv
neníbez podoby s pŤípademBňezinovlm [...]oba pňekonávajíSvou prvotnou me|ancholiiv vyššísty|ovouformu;oba dorťrstají
Z prvotnédojmovostia náladovosti
vizionáŤského
patosujedinečné
sí|yv,lrazové(Šatda1947; 123).Snad právě pro.
to, žeuž byli oba znám mi básníky,nepotÍebovalinijak okázale získávatčtenáÍ.
skou pozornost, zatímco ruštísymbolisté,aby získali popularitu, začína|i|iterárnímiprovokacemi(známáBdusovovajednoveršovábáseř o zakroj svoji blednyje nogi, apologiezléhoa ošklivého,
byla ve sborníkuRusskijesymvolistyzr. |895
vytištěnana Samostatné
stránce;provokor'altakéužsám názevjeho prvnísbírky).
Ruštíi čeští
symbolistépociťova|iodpor ke svédobě, byl jim společn1itragicky
pocit. Nejméněje to cítitv BĚezinově poezii. o prvnísymbolistickésbírceSovově
Šaldanapsal: ,,Mravní hodnota VybouŤen!,ch
smutk jest v jejich nesmlouvavém
a nepodplatnémpesimismu, jak vede k němu jen zraněny idealism, kter! nezná

|947: |25). Bolestí abeznaději
kompromisri a polovičatosti..(Šalda
a nepíipouští
jsou pŤeplněnysbírky Karla Hlaváčka Pozdě k ruinu
smrti
se
b|iŽici
pŤedtuchy
z
( l-896)a Mstivti kantiléna(tato sbírkavyšla v r. l 898 jen několik měsícripÍedjeho smrtí)'Hlaváček, pocházejici z nižšíchspolečenskychvrstev,podle slov F. V.
ale z hladu..(Iftejčíl898:
I3ejčího:,,Došelk dekadentnímuuměníne z pŤesycení,
básnijeho pŤedsmrtné
sbírkyčtemetyto tragickéverše:
867).v závérečné
Po polích sirnép|amenynad mrtvo|amisvítíoh moje Manon ješitná- h|e konec, konec Žítí.
(Hlaváčekl898: 100)
Tirkéu Karáska zeLvovic, básníkaméněsamostatného,
tvoňilazákladnímotivy
jeho lyriky z devadesátychlet témataosamocení,zkázy, odporu k životu.Knihy jeho verš a pr6zy maji pochmurné názvy: Bezcestí (1893), ZazděntÍokna
(1894)'Sodoma (1895)' Stojatévody (1895).
V letechrusko-japonskéválky, v pňedvečer
prvníruskérevoluce a po ní,dosahujípesimistickétÓny v poezii ruskych symbolistriopravdovétragičnosti,
její ráz a vyzněni jsou apoka|yptické.
Vladimír Svatoř píšeo tomto obdobív dějinách ruskéliteratury:,'[...]neníto ochablosta nedostatekzodpovědnosti,ale
naléhav!pocit,ževšechnyracionálníčinnostijsoušpatnězaloženy.Ztéhožpocitu vychÍaípak apokalyptickéočekáváníkonce očekávání,konce. nynějších
poŤádkú
a,vzkŤísení.
novéhočlověka['..]..(Svatoř|998:42).Právě díky tomu
Rusko, kterébylo všeobecněpokládáno za ,'zemi zaostalou..,patŤilo,,k ohniskrim nejmodernější
problematiky...
PŤedtuchatragicklch událostív blízkébudoucnostiurčujemyšleníruskéinteligence.Krizov! stav ve společnostia kultuŤese odrážív tvorbě všechsymbolistú.l.'.) zazné|aslova D. S. MereŽkovskéhoo apoka|yptickémrtvolnosti
evropskéhoživota,kter]Ýslibuje zjeveni Velkého Cháma,.. píšeA. Bělyj v článku Apokalypsis v rusképoezii (Bě|yj |994a:377).
My - plenennyjezveri
golosim, kak umejem
Glucho zaperty dveri
my otkyt ich ne smejem,(Sologub 1975:313)
Tak zachycujeF. Sologub tragičnostosudu svégenerace.Vidina zkázy lidstva,
blížícíse karastrofyje fiznačnápro ranou tvorbu V. Brjusova. Pesimistické nál

z)z
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jin rusképoezie vstupujíMerežkovskij,Gippiusová, Sologub, Balmont, méně
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chu secese (l896). Na rozdíl od rusklch básník ' kteŤísvou tvrirčícestu započalipňímov rámci symbolistickéhosměru, Bňezinaa Sova získa|ibásnickérenoméještěpĚedzačátkemsvésymbo|isticképeriody.
V tvorbě největšího
českého
básníkakonce l9. stoletíotokara BŤezinysymbolismus vzn1ká bez zvláštníchsenzaci.V r. l892 dostává tvorba o' BŤeziny,ktery j1Žvyda|knlhu Tajemnéddlb' pod vlivem francouzsképoezie a F. X. Šaldyjin! směr. Symbolistou se stává takéA. Sova, jehož první tŤisbírky rovněž nijak
zvlášťnevybočovalyz tehdejšíhovšeobecnéhobásnického rizu. ,,PŤípadSovriv
neníbez podoby s pĚípadem
BÍezinov m [...]oba pŤekonávají
Svouprvotnoumelancholii v vyššístylovouformu;oba dorristajíz prvotnédojmovostia náladovosti
vizionaÍského
patosujedinečné
síly v,lrazové(Ša|da1947: l23). Snad právě pro.
to,Žeuž byli oba znám!,mibásníky,nepotŤebovalinijak
okázale získávatčtenáÍskou pozornost,zatímcoruštísymbolisté,aby získalipopularitu,začínaliliterárnímiprovokacemi(známá Brjusovovajednoveršová
báseř o zakroj svoji blednyje nogi, apologiez|éboa ošklivého,
by|a ve sborníkuRusskijesymvolistyzr. 1895
Vytištěnana Samostatné
stránce;provokovaltakéužsám názevjeho prvnísbírky).
Ruštíi čeští
symbolistépociťova|iodpor ke svédobě, byljim společn!tragick!
pocit. Nejméněje to cítit v BÍezinověpoezii. o prvnísymbolistickésbírceSovově
Šaldanapsa|:,Mravní hodnota VybouŤenjchsmutk jest v jejich nesmlouvavém
pesimismu,jak vede k němu jen zraněn idealism,kter1inezná
a nepodplatném

(Šalda|941: |25). Bolestía beznadějí
kompromisria po|ovičatosti..
a nepÍipouští
jsou
pŤeplněny
sbírky Karla H|aváčkaPozdě k ninu
z oÍduchy blížícíse smrti
(tato sbírkavyšla v r. l898 jen několik měsícrjpŤedjekontiléna
Mstivti
a
rt.sso)
ho smrtí).Hlaváček, pocbázejici z niŽšíchspolečensk;ichvrstev,podle slov F. V.
uměníne z pňesycení,
ale z hladu..(Iftejčíl898:
,,Došelk dekadentnímu
Krejčího:
jeho
pÍedsmrtné
sbírkyčtemetyto tragickéverše:
brásni
867).V závérečné
Po polích sirnéplameny nad mrtvolami svítí_
oh moje Manon ješitná- hle konec' konec Žítí.

(Hlaváčekl898: 100)

tvoŤilazák|adnímotivy
Takéu Karáska zeLyovic, básníkaméněsamostatného,
jeho lyriky z devadesátychlet témataosamocení,zkázy, odporu k Životu. Knihy jeho verš a prÓzy mají pochmurné názvy: Bezces'í (1893)' hzděruÍ okna
(1894)'Sodoma (l895)' Stojatévody (1895)'
V letech rusko-japonskéválky' v pňedvečerprvní ruskérevoluce a po ní, dojesahujípesimistickétÓny v poezii rusk1ichsymbolisttiopravdovétragičnosti,
ji ráz a vyzněni jsou apokalyptické.Vladimír Svatoř píšeo tomto obdobív dějinách ruskéliteratury:,,[...]neníto ochablosta nedostatekzodpovědnosti,ale
naléhavfpocit,ževšechnyracionálníčinnostijsoušpatnězaloženy.ZtéhoŽpocitu vychází pak apokalyptickéočekáváníkonce očekávání,konce. nynějších
poŤádk a ,vzkŤísení.
novéhočlověka['.']..(Svatoř |998: 42).Právě díky tomu
Rusko, kterébylo všeobecněpok|ádáno za ,,zemi zaostalou..,patŤilo,,k ohniskrim nejmodernější
problematiky...
PŤedtuchatragick;ichudálostív blízkébudoucnostiurčujemyšleníruskéinteligence.Krizov;i s[av ve společnostia kultuŤese odráŽív tvorbě všechsymbolistrj.,{',.] zazně|aslova D. S. Merežkovskéhoo apokalyptickémrtvolnosti
evropskéhoživota,kter1/slibuje zjeveníVelkéhoCháma,..píšeA. Bělyj v článku Apokalypsis v rusképoezii (Bělyj |994a:377).
My - plenennyjezveri
golosim, kak umejem
Glucho zaperty dveri
my otkyt ich ne smeiem,(Sologub 1915:313)
Tak zachycuje F. Sologub tragičnostosudu svégenerace.Vidina zkázy lidstva,
b|ížící
se katastrofyje pÍiznačnáproranou tvorbuV. Brjusova.Pesimistickéná-
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lady, oslava smrti _ to jsou hlavnítémataZ. Gippiusovéa prvníchsbírek
K. Balmonta.Trochu později, v letech porevolučníreakce, se objevujíapokalyptické
motivy takév tvorbě ,,mladších
symbolistri..A. Bělého a zvláštěA. B|oka. BěléhosbírkuPopel (|909) otvírápesimistická báseř Zoufalství,jej ížzačátek
zní:

jinošstvístrávil na venkově Sova. obrazy pŤírody,
jeho
kar BÍezina.Dětství a
jsou
je
prvkem
nezbytnlm
pabňezinovské
symboliky.
To
zvlášé
vize,
kosmické
jako
jsou
(
pÓlú
PŤíroda
a
Láska
z
knihy
Větry
l
básních,
od
897)
takov1ich
v
trné
aZpév staletímibloudící...,PozdravujemeJaro! nebo Stavite|échrámu ze sbírrustikálnímotivy spíšedo pre- a postky Staviteléchrdmu (1899).U Sovy patŤí
tvorby.
Jsou
zvláště
charakteristicképro jeho ranésbírky
etap
symbolistick1fch
(
(1892). ZaÍimco ruštísymbolisté
l
89
l
Z
mého
ndlad
a
kraje
intimních
)
Kvěry
jak
pŤírodě,
pŤíznačné
pro ruskou klasickou pok
to
bylo
obracejí
jen
zŤídka
se
ezli |9. století,BŤezinaa Sova jdou v tomto směru po stopách česk ch klasikti,
K. H. Máchy.
pÍedevším
Existuje ještějeden rozdíl mezi ruskymi a českymi symbolisty' První ruští
symbolistése vyznačovalivypjatlm individualismem,kter1/napŤ.proklamoval
Brjusov v básni Mladému básníkovi:,,nikomu ne sočustvuj,sam že sebja poljubi bezrazdelno..(Brjusovl955: 68). ,'Já,,je u rusklch symbolistti_ dokonce
Bloka a Bělého- ve stŤedujejich světovéhonázoru' V tvori u tzv. ,,mladších..
se od počátkuodráŽely problémyokolního světa, všebě symbolistúčesk1/ch
lidskéa sociální ideje, tématapráce a porobenéhoproletáŤe',,Pro BÍezinujest
velmi karakteristické,žejeho sen, touha a pojetívykupitelskéholidství nebyly
1947a: 14l).
nikdy individualistické,nlbrž hned od počátkuhromadné..(Šalda
Později také ruštísymbolisté stále více opouštěli individualisticképostoje
a sbližovalise s potiebami lidu, se sociální problematikou.Touto sociální problematikouse rusk;/a česk! symbolismus lišíod západoevropského,
kde se podobná tématavyskytqí jen v jimečně(Verhaeren).
Ruštía čeští
symbolistéznačněobohatili a obnovili poetiku a básnick! jazyk. Měli nov1/ vztah ke slovu, k jeho magii. Bělyj napsal o Brjusovovl:
''[...]PŤekvapujejeho jasná, jednoduchá, lakonická mluva.. (Bělyj 1994: 285).
Šaldavidí v BÍezinovějazyku vjraz básníkovy filozofie. V každémslově je
skyto tajemství.Vnější,materiálnísvět splyvá se světem vnitŤním,
duchovním
v kosmickévidině. Tím se vysvětluje metaforičnost
jeho poezie, mnoŽstvíneobvykllch novlch slovníchspojení(Šaldal947a: |41),, Slovo tu má symbolick)i v1tznam.Tak napň.u Bloka je slovesná tkář jeho první symbolistickésbírky
propojenamotivem setkánís Krásnou paní_ \ěčnym Ženstvím'
Symbolistézhudebnili verš.,,Symbol probouzíhudbu duše..(Bělyj l994a;
207).To dosvědčujenapÍ.Běléhobáseř Serenádaze sbírkyZlato v azuru,me|o.
dickéBlokovy básně (Ravenna,Svirel zapěla na mostu a další)'BrjusovŮv Assargadons kovov m zněním' Melodičnostíse vyznačujepoezie K' Hlaváčka'

Dovolho: no ne ždi,ne nadejsja_
Rassejsja,moj bednyj narod!
V prostranstvopadi i razbejsja
Za godom mučitelhyjgod!
(Bělyj 1940:96)
Ještětragičtějšíje
Blok v cyklus Strašn!suát.,,Lhostejn;/[.'.] 'strašného
světa.
- to je riplnévítězstvísmrti nad životema lidsk]/m
štěstím,..
pišeZ. G. Mincová. ,,Č|ověk,strašného
světa, takéztrácívšechnyduchovníhodnoty,jmenovitě
svobodu" (Minc 1999: 203,257).
Za dábelskéhop vodce mystickéhozla současnostiBlok, stejnějako mnozí
jiní ruštísymbolisté,pokládá měšťáckou
civi|izaci, velkoměsto.To je vridčímotiv básnick;ich cyklti Město, Strašnj,svět, odptata.Y známéBrjusovově básni
K ř bled1i'která |íčíobraz mystickéhoměsta budoucnosti,se oz,lváapokalyptická zvěst ob|íŽícíse všeobecné
zkáze:
Ulica byla kak burja.Tolpy prochodili,
slovno ich presledovalneotvratimyjRok.
Mčalis omnibusy,keby i avtomobili
Byl neisčerpajem
jarostnyj ludskoj potok...
(Brjusov 1955:213)
Toto měSto, na tehdejšíRusko fantastické,
je symbolem zkázonosnétechniky'
Podobny ráz má takéBlokova báseř Posledníden'
Apokalyptická tematika v rusképoezii na začátku20. sto|etíměla reálné
zdrjvodněnív historickych pŤedtucháchruskéinteligence.
Ruštísymbolistébyli většinouobyvateli velkoměst- Petrohradua Moskvy'
Tím se vysvětlujejejich většinouměstská tematika'Tímje takévyvolána touha
Ťadysymbolistick;/ch básníkri (Balmont, V. Ivanov) nechat město za zády a jit
do polí a lesri. Do pÍízračné
mystickédálky utíká z města mlad! Blok ve Ver.
šícho krásnépaní.
Jin]Ípoměr mezi městem a vesnicíje v tvorbě česk;rchsymbolistri.Zdaleka
ne všichniz nichjsou obyvateli velkoměsta.Po cely životdlel na venkově oto-
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Jako pňekladatelka Biezinovy poezie to mohu dosvědčit:pŤek|adžádnéhočeskéhobásníka není tak těžkÝ,pro.
tožeu Bieziny je každéslovo spojeno se symbo|ickfm vlznamem básně.
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lady, oslava smrti * to jsou hlavnítémataZ. Gippiusovéa prvníchsbírekK. Balmonta. Trochu později, v letech porevolučníreakce, se objevují apokalyptické
motivy takév tvorbě ,,m|adších
symbolistri..A. Běléhoa zvláštěA. Bloka. BěléhosbírkuPopel (|909) otvírápesimistická báseř Zoufalství,jejiŽzačátekznÍ:
Dovolho: no ne ždi,ne nadejsja_
Rassejsja,moj bednyj narod!
V prostranstvopadi i razbejsja
Za godom mučitelhyjgod!
(Bělyj l9a0: 96)
Ještětragičtějšíje
BlokŮv cyklus Srrašnysvět. ',Lhostejn;/[..'] ,strašného
světa.
- to je riplnévítězstvísmrti nad životema lidsk1/mštěstím,..
pišeZ, G. Mincová. ,,Člověk,strašného
světa. takéztrácí všechnyduchovníhodnoty,jmenovitě
svobodu" (Minc 1999: 203,257).
Za ďábelskéhoprivodcemystickéhozla současnostiBlok, stejnějako mnozí
jiní ruštísymbolisté,pokládá měšťáckou
civilizaci, velkoměsto'To je vridčímotiv básnicklch cyklri Město, Strašnj svět, odplata,Y známéBrjusovově básni
K ř bled!' která |íčíobraz mystickéhoměsta budoucnosti,se oz1lváapokalyptická zvěst ob|ižicíse všeobecné
zkáze:
Ulica byla kak burja.Tolpy prochodili,
slovno ich presledovalneotvratimyjRok.
Mčalis omnibusy,keby iavtomobili
jarostnyj ludskoj potok..'
Byl neisčerpajem
(Brjusov 1955:213)
Toto město' na tehdejšíRusko fantastické,
je symbolem zkázonosnétechniky.
Podobn1yráz má takéBlokova báseř Poslední den.
Apokalyptická tematika v ruské poezii na začátku20. století měla reálné
zd vodněnív historick;íchpŤedtucháchruskéinteligence.
Ruštísymbolistébyli většinouobyvateli velkoměst- Petrohradua Moskvy.
Tím se vysvětlujejejich většinouměstská tematika.Tím je takévyvolána touha
Íady symbolistickych básníkri (Balmont, V. Ivanov) nechat město za zády a jit
do polí a lesri. Do pÍízračné
mystickédálky utíká z města mlady Blok yeVeršícho krdsnépaní.
Jinf poměr mezi městem a vesnicíje v tvorbě českfchsymbolistri.7Áa|eka
ne všichniz nichjsou obyvateli velkoměsta.Po cel! životdlel na venkově oto234

jinošství strávil na venkově Sova. obrazy pŤírody'jeho
kar Bíezina. Dětství a
symboliky. To je zvlášťpakosmickévize, jsou nezbytnymprvkem bÍezinovské
jako
jsou
Láska
z
knihy
Větryod pÓLú(l897)
PŤíroda
a
básních,
takovlch
v
trné
nebo
Stavitelé
chrámu ze sbírJaro!
Pozdravujeme
bloudící...,
staletími
aZpév
(1899).
patŤí
spíše
do pre- a postrustikální
motivy
U
Sovy
chrdmu
ky Stavitelé
jeho ranésbírky
pro
zvláště
charakteristické
tvorby.
Jsou
etap
symbolistickjch
Kvěry intimníchndlad (l89l ) a Z méhokraje (|892)' ZaÍimcoruštísymbolisté
pro ruskou k|asickou posejen zÍídkaobracejík pÍírodě,jakto bylo pňíznačné
ezii |9, století,BŤezinaa Sova jdou v tomto směru po Stopáchčesklch klasikri,
K' H. Máchy.
pŤedevším
Existuje ještějeden rozdíl mezi rusklmi a česklmi symbolisty. První ruští
symbolistése vyznačovalivypjatlm individualismem,kter;/napŤ.proklamoval
Brjusov v básni Mladému básníkovi:,,nikomu ne sočustvuj,sam že sebja poljubi bezrazdelno..(Brjusov l955: 68). ,,Já.,je u rusk ch symbolistti- dokonce
Bloka a Bělého- ve stŤedujejich světovéhonázoru.V tvori u tzv. ,,mladších..
bě symbolistri česk1fchse od počátkuodráŽely problémyokolního světa' všelidskéa sociální ideje, tématapráce a porobenéhoproletáŤe.,,Pro BŤezinujest
velmi karakteristické,žejeho sen, touha a pojetívykupitelskéholidství nebyly
l947a: 141).
hned od počátkuhromadné..(Šalda
nikdy individualistické,n1íbrž
Později také ruštísymbolisté stále více opouštěli individualisticképostoje
a sbližovalise s potÍebamilidu, se sociálníproblematikou.Touto sociální prokde se poblematikouse rusky a česk! symbolismus lišíod západoevropského,
dobná tématavyskytujíjen vyjimečně(Verhaeren).
Ruštía češtísymbolistéznačněobohati|i a obnovili poetiku a básnick1/jazyk. Měli nov! vztah ke slovu, k jeho magii. Bělyj napsal o Brjusovovi:
,,[...]Pňekvapujejeho jasná, jednoduchá, lakonická mluva.. (Bělyj 1994: 285).
Šaldavidí v BŤezinovějazyku vjraz básníkovy Íilozofie.V kaŽdémslově je
skyto tajemství.Vnější,materiálnísvět spllvá se světem vnitÍním'duchovním
jeho poezie, množstvínev kosmickévidině. Tím se vysvětluje metaforičnost
obvykllch nov1ichslovníchspojení(Šaldal947a: |47)., Slovo tu má symbolic.
k! vfznam. Thk napÍ.u Bloka je slovesná tkář jeho první symbolistickésbírky
propojenamotivem setkánís Krásnou paní_ \ččn;fmŽenstvím.
Symbolistézhudebnili verš.,,Symbol probouzíhudbu duše..(Bělyj 1994a:
207). To dosvědčujenapÍ.Bělého báseř Serenáda ze sbírkyZlato v azuru,me|o.
Brjusovriv AsdickéBlokovy básně (Ravenna,Svirel zapěla na mostu a da|ší),
sargadon s kovoq/m zněním. Melodičností se vyznačuje poezie K. Hlaváčka.
!

Jako pŤekladatelkaBŤezinovy poezie to mohu dosvědčit:pŤek|adŽádnéhočeskéhobásníka není tak těžk/' protožeu Bieziny je každéslovo spojeno se symbolicklm vlznamem básně.
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V básni Hrál kdosi na hoboj vytváňíopakování,,hrál kdosi na hoboj..,',hrál dlouze na hoboj.., ,,hrál smutně na hoboj.. smutnou a kouzel],nou
mollovou hudbu.
Sklon k takovémuopakováníu Hlaváčka konstatovalJ1..Mukaňovskj (|941:
294_302),Ruštía čeští
symbolistévšestranně
využívalimrožnosti
eufonie,obno.
vovali rym, obohacovali básnicky rytmus. Zv|ášÍé
je tňeba:zd raznitjejich zásluhu jako prukopníkrivolnéhoverše.Arthur Rimbaud napsa| volnlm veršembáseĎ
Marine již v r. |872.V Čecháchvoln veršustaviliBÍezina a Sova (MukaŤovsky
|94|a: 282_85). Poměrně mnoho pokusri o volny verš najdeme takéu ,,mladších..rusklchsymbolistri,zvlaštěu Bloka (Volnyje mysli, Ona prišlas moroza...
aj.).Dalšímkrokem byla rytmizovanáprÓza (,,symfonie..A. Bělého).r
Rusk1i symbolismus a rusk stňíbrn1/
věk byly do značnémíry spojeny
s rozkvětem náboŽenskéfilozofie. Právě tato filozoÍ.iepŤitahovalai symbolisty
české.
29. bŤezna|9l2 napsalŠaldapŤekladaÍe|ce
z ruštiinya angličtinyŽofii
Pohorecké k jejím pŤekladrimz Merežkovského knihy Tbktoj a Dostojevskij
a pŤekladučlánku I. AnnenskéhoCo jesí poezie: ,,[...]rrejprveopožděn1i,
ale
proto neméněupÍímn! dik zaMercŽkovského; Žejsem četxjej místys utajenlm
dechem, nemusímVás jistě ujišťovat.
V bec: dnešníRusko _ tak pomlouvané,
a pňecepÍi všemchaosujedinečné,
prostějedinečné.
Kdybych si mohl dnes vo.
lit vlast, zvolil bych je a jen je.oČlánkemInnokentijeAnnenskéhoCo jest poezie nejsemjiž tak nadšen- Snadproto' ževšecko,co Se tam vykládá, promyslil
jsem již pŤedlety a jest mně samozŤejmé
jako vzduch a voda.. (Šalda1969;
252). Je velice pŤíznačné,
co Šaldapíšeo náboŽensk;ícha filozofick!,ch názorech BŤezinovfch: ''[...]nejbližšíb1/valytyto jeho náZoÍyrusk;im konzervativním myslitelrim teokratickym,at Solovjevu, aťBerd'ajevu.Ale _ pozor na to
a rozum do hrsti| - těchto myslitel neuruI BÍezina mlad!, kdyŽ psal svébásnickédílo veršem;a pŤecev něm in nucejsou! Ty poznal až v pozdníchletech,
namnozestudiem z originálri, když se byl, myslím,žez podnětu lektora ruštiny
pražskéuniverzitěMorkovina, naučilrusky.A nyník stáru,kdyžje po.
na české
znal, hle, co se mu neobjevilo:žejeho dílo básnickéje s nimi v lecčemspodStatnémspŤízněno;
Že má Íyžmyslitelsk podklad' totéžmys|itelskéklenutíjako dílo teokratick1ichmyslitelŮ rusk;/ch,že má s nimi společn1/
t!ž hodnotící
pohled na svět a společnostlidskou. To, co vyslovil v stáŤív něa interpretující
kterlch svlch esejíchprÓzou a co nalezl v stáŤíu těchto Rus , neodporovalo
nikterak tomu, co instinktivně na|ez|a vyslovil veršemve svém mládí.. (Šalda
.

.

kosmismus nemá v rus1987 |4-15). Avšak pro BŤezinovupoezii pÍíznačny
kémsymbolismu obdobu.Vyskytuje se jen zÍídka(u Balmonta, u Litevce BaltV tomto ohledu má Bňezina snad nejblížek litevskémumalíŤia hurušajtise).
Čiurlionisovi.5
skladateli
debnímu
symbolistéměli všeobecnoupňedstavuo ruskémsymbolismu (KamenČeští
skaja-Malevič|993, Kšicová akol.199.1:92_95).Ruštísymbo|istése o českém
K. Balmonta, ktery v emigraci
symbolismu dozvěděli ex post prostÍednictvím
ruskéhoa českéhosymbo|ismu' K jeho nejobtíbenějším
dosvědčilpŤíbuznost
českymbásníkrimpatŤiliBŤezinaa Sova.o
Rusky a česk;isymbolismusjsou v znamn mi jevy nejen v poezii obou zemí, ďe i v měÍítkusvětovém.Evropskou s|ávu získal A|exandr Blok' do něpronikl BÍezina,ktery byl něko|ik let nejnadějnějším
meckéhoprostŤedí
česk1irn
na
kandidátem Nobelovu cenu, a myslím, Že širšípopularitějeho poezie brání
jen její obtíŽnápŤevoditelnost.
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Necháuámzde symbolistickouprÓzu stranou.omezuji se pourena konstatoviání'
vfznam v českém
ženejvětší
román.
symbo|ismu
majíeseje.v ruském

o pňíbuznosti
Biezinovy poezies tvorboumladších
symbolistŮviz Kšicová( l 998: 206-|2).

obdobnf vztahměl k Rusku na rozhranístoletíi R. M. Ri|ke.

Viz Balmont |927, 1929a:,
Bíezina|929:Červinka|930:Vinaňovál 972; Kšicová|978: Laptéva|991
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V básnrHrál kdosi na hoboj vytváŤíopakování',hrál kdosi na hoboj..,
,'hrál cllou.
ze na hoboj..' ,'lrrál smutně na hoboj.. smutnou a kouzelnou tn,olLovou
hucIbu.
Sklon k takovémuopakováníu Hlaváčkakonstatova|J. MukaŤovsky(|94t:
294-302). Ruštía čeští
symbolistévšestranně
využíva|imoŽnostieutbnie,obno.
vova|irym, obohacovalibásnicky rytmus' Zv|áštěje tŤebazdrjraznitjejich záslulrujako prrikopníkrivo|néhoverše.Arthur Rimbaud napsalvo|n m veršembáseĚ
Marinejiž v r.1872.V Čecháchvoln veršustaviliBŤezinaa Sova (Mukaňovsk
|941a: 282_85). Poměrně mnoho pokusri o voln1iverš najdemetakéu
,,mladších..
ruskychsymbolistri,zvláštěu Bloka (Volnyjemysli, ona prištas m()roza...
a.1.
). Dalšímkrokenrbyla rytmizovanáprÓza (,'symíbnie..A' Bělého).r
Rusky symbolisnrusa rusky stŤíbrn1i
věk byly do značnénríry sp<l.jeny
s rozkvětemnáboŽenské
ÍllozoÍle'
Právě tato ÍrIozollepŤitahova|a
i symbolisty
české.
29. bŤeznal9l2 napsalSalda pŤekladatelce
z ruštinya angličtinyŽoÍli
Pohoreckék jejím pŤekladrimz MereŽkovskéhoknihy Tolstoj a Dostojevskij
a pňekladučlánku I' AnnenskéhoCo jesí poezie: ,,[...]nejprve opožc|ěn1i'
ale
proto neméněupňímnyrlikzaMerežkovského;Žejsem četljej místys utajenym
declrem,nemusímVás jistě ujišťovat.
V bec: dnešníRusko - tak pomlouvané,
a pňecepŤivšemchaosujedinečné,
prostějedinečné.
Kdybych si mohl dnes volit vlast,zvolil bych je a jen je'. ČlánkemInnokentijeAnnenskéhoCo jest poezie nejsemjiž tak nadšen- snad proto'Že všecko,co se tam vykládá,prornyslil
jsem jiŽ pŤedlety a jest mně samozÍejmé
jako vzduch a voda..(Šaldal969:
252).Ie velice pňíznačné,
co Ša|dapíšeo náboženskch a fllozoflckychnázo.
rech Bňezinovych:,,[...]nejbliŽší
b1/valytytojeho názory rusk;Ímkonzervativním myslitel m teokratick117m'
aťSolovjevu, aťBerd'ajevu.Ale - pozor na to
a rozum do hrsti! - těchtomyslitelrineznal Bňezinamtady,kdyŽ psal svébásnickédílo veršem;a piece v něm in nucejsou!Ty poznal aŽ v pozdníchlctech,
namnozestudiemz originálŮ,kdyžse byl' mys|ím,Že z podnětu|ektoraruštiny
na české
praŽskéuniverzitěMorkovina' naučilrusky.A nyník stáru,kdyŽje ptl.
znal, hle, co se mu neobjevilcl:
že jeho dílo básnickéje s nimi v lecčenrspodstatném
spiízněno;žemá tyŽ mys|itelsk11i
podklad,totéžmyslitelskéklenutíjako dílo teokratickych myslitelri ruskych, Že má s nimi spo|ečnyÍyžhodnotici
a interpretující
poh|edna svět a společnost
lidskou.To, co vyslovil v stáŤív ně'
kterlch svlch esejíchprÓzou a co na|ezl v stáňíu těchto Rusťr,neodporovalo
nikteraktomu,co instinktivněna|ezla vys|ovil veršemve svémrnládí..(Ša|da
]

.

Necbávánl zde synrbolistickouprÓzu stranou.omezuji se pouze na konstatování,ženejvětšívyznant v t:cskérl

kosmismusnemá v rus,n87: 14-15).Avšak pro BŤezinovupclcziipŤíznačn;í
se jen ziídka(u Balmonta,u Litevce BaltVyskytuje
obdobu.
,v'uoli'mu
ia'
nrá BŤezinasnad nejblíže
k litevskémumalíčia hu,usoiti'.l' V tomtoohledu
i iur|ionisovi.5
a e u n i m us k l a d a t e lČ
pÍedstavu
o ruskémsymbolismu(Kamenmě|i všeobecnclu
symbolisté
Čeští
akol.1997:92-95),
Ruštísymbolisté
Kšicová
se o českém
|993,
skaia-Ma|evič
K. Balmonta,ktcry v ernigraci
symbo|ismudozvěděliex post prostŤednictvírn
symbolisnlu'K.jeho nejoblíbenějším
ruskéhoa českého
dosvědčilpňíbuznost
česklmbásníkrirnpatŤi|iBŤezinaa Sova'.'
symbo|ismusjsou vlznamn nli jevy ne.jcnv poczii obtlu zeRusky a česk1i
světovém.Evropskou s|ávu získalAlexandr Blok, dcl němí,ale i v měŤítku
pronik|
BŤezina.ktery byl několik let nejnadě.jně.jším
česk1i
rn
meckéhoprostňedí
cenu,
na
Nobe|ovu
a ntyslím,žeširšípopularitějeho poezie brání
kandidátem
jen její obtiŽnápÍevoditel
nost.
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hlas z konce 19. století
Eschato|ogickti
(JakubArbes: Poslednídnovélidstva)
BOZENA PLANSKA

proudemčeské
i světovéliteraturykonce l9. stoa mnohdyi určujícím
Součástí,
je pocit nesnesiprospcrující,
a
hospodír
sky
klidné
letí,doby v Evropě celkem
prognostika
nadcház'ejicích
konce,
blízkého
života'
tušení
telnosti a marnosti
je
jak
mi nadějemi,
jejichž
poznamenáno
nepodloŽen
očekávání
nutnychzměn,
jer,í.jako
míStonev
se
literatuŤc
svět
skepsí.
Soudoby
tak i taKka beznadějnou
by po.
postoje
vztahy,
které
i
myšlenky.
názory.
vše'
bytosti,
Životu,kde
pŤející
i reprostoru
na
nabyvat
vzkvétat,
rněly
rťlst,
cítění
lidskéhcl
dle pŤirozeného
jsou
vysmívány.
ničeny
či
alespoĎ
spektu'naopakhynou,
romanetoz roku l895 PosLetlnítlnovélitlstva do Ío_
Arbesovo pŤedposlední
Na.
zapadásvym dčjem.nikoliv svym vyznamovymvyristěním.
hoto scénáŤe
Že
text
naznačili,
jsme
j
abychom
hlasem.
pŤíspěr,ek
eschatologickyrn
zvali
sv
romanetase nepropadádcrfienézicZlnaru,ale strukturujesegmentykatastrofydo
podobě(změnachenlického
změny,a tedy do v chodiska,jeŽ ve svél-natcriální
složení
i kdyžve vyznamuzměny atmovzduchu)je jistě utopickoukonstrukcí,
sféryobklopujícílic|sk životsvou nepopiratelnouIunkci má. ve svémnryšlen.
kovémvyristění,
povinnostčlověka:',[...]Žíta p v němŽtbrmu|ujenejpňednější

sobit dle jedině správnéhokompasuŽivota:nepŤedpojatého
názoru v svět......,
m žesnadb1íti pro současnclst
inspirující.
\čtšinaArbesov ch romanet.alc i celá Ťadajeho jinlch děl' se aŽ s obsedantnívytrvalostívracík roku l 848.1akok nejváŽnější
a za clobujeho relativně
dlouhého
proměnu,jejímŽz'áživotanikdy nepŤekonané
nadějina společenskou
kladnímjmenovatelemby měl b t zietel k Ii<iskosti
repoměrťr,
společenskych
spektk člověku,jeho duchovními matcriálnímpotÍebám,
jeho svoboděa clťrstojnosti.
Snad právě pŤedčasn!
aby
a h|avněnásilny zmar těchtonaděií,nemožnrlst,
se myšlenky,
praxía buď pos kaŽ<lodenní
kterése zde objevily.mohly stŤetnout
tvrditsvou oprávněnost'nebojako nerealistiokca neodpovídající
organickému
v)ivojispolečnosti
letje
padesát
dalších
že
zpťrsobil,
byt pŤckonányčiopuštěny'
'

Jakub Arbes: Prtsletlní
Prirha,Vyšclrratll985. slr. 238' I)t|šícitilty Podlc tohoto vyd.ln|'
dlul,é LiLlsrrrl.
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hlas z konce 19. století
Eschatologick}i
(JakubArbes: Poslednídnovélidstva)
s o Ž e N | Rp l Á r u s x Á

proudemčeské
i světovéliteraturykonce 19.stoa mnohdyi určujícím
Součástí'
pocit nesnesiprosperující,.je
|etí,<lobyv E'vropěcelkem klidnéa hospodáŤsky
prognostika
nadclrázejícich
telnostia marnostiŽivota.tušeníblízkéhokonce'
je pclznamenánojak nepodloženmi nadějemi'
nutn ch zmén,jejtchŽočekávání
jer,íjako míStonetak i taKka beznadějnouskepsí.Soudobysvětse v literatuŤc
postoje
vztahy'
i
kteréby poŽivotu,kde vše,bytosti, názory, nryšlenky'
pŤející
prostoru
l revzkvétat,
nabyvat
na
|idskéhocítěnírněly r st,
dle pŤirozeného
jsou
ničenyči alespoĎvysmívány.
spektu,naopakhynou,
romanetoz r.oku l895 PosLednídnovélitlstva do t-o.
Arbesovo pŤedposlední
Nahoto scénáŤe
zapadásvym dě.iem'nikoliv svyrn vyznamovymvyristěním.
jsme
Že
text
naznačili'
zvali
svŮj piíspčvek
eschatologickrn hlasem,abychom
do
romanetase nepropadádo lrenézicZmaru.ale strukturujesegmentykatastr.oÍy
změny'a tedy do v cliodiska.jcŽ,ve svématcriá|ní
podobě(změnac.hemického
sloŽenívzduchu)je jistě utopickoukonstrukcí,
ikdyŽ ve vyznamuzměny atmosféryobklopujícílidsky Život svou nepopiratelnoufunkci má, vc svérnmyšlenkovémvyristění,
povinnostčlověka:,'[...lŽíta pri.
v němŽÍbrmulu.je
nejpŤednější
sobit dle jedině správnéhokompasuŽivclta:nepŤedpojatého
názoru v svět.....',
mŮŽesnadbyt i pro současnost
inspirující.
VětšinaArbesovych romanet.ale i celá iada jeho jinych děl, se až s obsedantníVytrvalostívracík roku l 848 jako k nejvážnější
a za rlobujeho relativně
dlouhého
Životanikdy nepŤekonané
proměnu,jejímŽzánadějina společenskou
kladnímjmenovatelemby nrěl byt zŤctelk lidskostispolečcnskych
poměrťr,
respektk člověku,jeho duchovními materiálnímpotŤebám,
jeho svoboděa clrlstojnosti.
Snad právě pŤedčasnf
nemoŽnost,aby
a h|avněnásiln;izmar těchtonactějí,
se myšlenky,
praxía buď po.
kterése zcleobjevily.mohly stŤetnout
s každodenní
tvrditsvou oprávněnost,nebo jako nerealistickÓa neodpovíclající
organickcmu
vlvoji společnosti pňekonány opuštény.
letje
padesát
zpŮsobil,Že da|ších
blt
či
JakubArhťs

hlsl*!ut tlu,tl
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osmačtyricátnické
obdobíArbesem vnímánojako nezhojenárána,jejíždrisledky pŤetvoŤují
a piedevšímznetvoÍujípŤítomnost.
Nízké hodnocenía stísněné
proŽiváni pŤítomnosti
tedy jako by volá po rivahácho nápravě,eventuálněi po
nápravnlch činech'
UběŽnou, divinačnípostavouromanetaPoslednídnovélidstvclje historická
osoba hraběteJiÍíhoBuquoye. Šlechtick;/
pňírodovědec'
národohospodáňa fllojistou metu,sumu; šíŤí
zof pŤedstavuje
sv ch zájmri a hloubkou vzdělánívytváŤípravděpodobnostní
rámec budoucíproměny lidskéspolečnostina zák|aděpo.
chopenípŤírodních
i |idsk1/chzákonitostía potňeb'Jako osobnostje Buquoy
schopenjak politickéhovystoupenípii pádu Metternichově,tak i kontemplativníhosamotáŤského
života.
Jeho myšlenky,postoje a názory pŤedstavují
v textujistou maximální míru'
to nejlepší,nejhodnotnější,
co lze v danémokamŽiku,ale i v širšíhistoricképerspektivě na|ézt,s čímse zÍotožnit,
a vytváŤejítak prostor,Íblio,kterymjsou poměŤoványostatnípostavy.
Dobov1i názorovy ek|ekticismus'spoléhající
se na ne vždy pÍesněpochope.
néspekulativnímetafyzickéÍl|ozoÍlcké
koncepce a konstrukce,zosobněn kavárenskou stolní společnostím|adfch |iterát a student , se ve vizi jednoho
podobá oživléhňev šachymezi Faustema Mefistem. ,,Úšklebněviz debatérrj
tězná slova..(140) MeÍistovajako by glosovala marnost troufalych vzletri lidskéhoducha, jenŽ odmítá vidět svá omezení.UkončeníÍozpÍavysamotnym
stárnoucímBuquoyem poukazuje na prvoňadostprakticképolitickéa společen.
sképráce a d ležitost',poctivésnahy po vystiŽenípravdy..(147).
Bezprostňedněči zprostŤedkovaně
se Buquoytiv v|iv a odkaz tlká čtyŤpostav,
jejichŽ pro|ínající
Filip
se osudy tvoŤív|astníobsahromaneta.BratŤiVamberečtí,
relativněvysoce postavenáŽea ondÍej,učitela kněz, nejmenovaná,společensky
na a personálnívypravěč'Každ! z nich pŤedstavuje
zvláštnívztah k buquoyskému, tedy eschatologickému
tématu,tedy k problémukonce a proměny,konečné
proměny,jeŽ zah|azujerozpory vnitŤníi vnější'Každá Z postav se tétoproměně
b|iŽi,mira a zprisobjejich se|hánípak jsou kore|átemjejich lidskénedokonalosti.
jsou doslova dětmi roku l848. Mají totiždětsky či
Všichni čtyŤiprotagonisté
mladicky zážitekostŤelováníPrahy,jsou tedy Íbrmovániobrazy nási|í,zmaru
kterézažilipospolu na stejnémmístě'Jejich druhésea smrtelnéhonebezpečí,
tkání,kter1m romaneto začínáa od něhoŽ se děj romaneÍarozvíji,se odehraje
asi po tŤicetiletech v pražskémkajetánskémchrámu, kde ovšem jiŽnežijiciFv
lip VambeÍickyje pouze vzpomenutpŤizáměně za svéhobratra.
KaŽdá z tétočtveŤicepostav má svou v|astnípsychickou kresbu a Životní
běh, pŤestosv m pŤevážnlmtíhnutíma zase mezerami ve svémpovahopisuse

jako by tvoŤilyjednu bytost,jejížrozum, cítěvzáiemnépozoruhodnědoplřují'
jak
jejím
to
v
plnémprojevu,tak iv deformaci,je zvlášť
a
intuice,
a
ní.vnímání
z
nich.
Nejde
o
to' žeby Arbesovy postavy byly symboly
v
každém
zosobněna
lidsklch
mohutností,
spíšejsou ,,člověkemcitu.., ,,člověkem
těchtozák|adních
pokŤivení
či
zptisob
či
selhánítěchto mohutnostípak dávají
Míra
rozumu..atd.
podobě
pÍedstavy
o
podmíněné
dobově
existenciálnínouze lidobrazArbesovy
nedovoluje,
která
plně
aby
se
č|ověk
nouze,
a svobodněrozvinu| ve
skébytosti,
latencích.
všechsvfch
jsou bratŤiondŤeja FiIip VamberečpostavamičtveŤice
Vúdčími'určujícími
jména
jsou
hned
v
prvním
jejicbž
v;/jevuromanetauvedenado souKestní
ti,
apoštoly.
Zmínku
o
obou
nacházime v Janovi:
vislosti s biblick1/mi
NěkteÍíz poutník , kteríSepŤišlio svátcíchklanět Bohu, byli Řekové'Ti pŤistoupilik Filipovi' kter! byl z Betsaidyv Ga|ilejia prosili ho: ,,Pane,rádi byšela Íeklto ondÍejovi,ondŤeja Filip to š|iÍíciJechom viděli Ježíše.,.Filip
Ježíšjimodpověděl:Pňišlahodina,aby by| oslavenSyn člověka.
Žíšovi.
(I 12,20-23)
Jsou to tedy ti, kteŤíneznal;/mpŤíchozím,
cizinc m, ZprostŤedkovávajípoznání
pravdy či nejvyšších
skutečností.
ondiej VambeŤick' člověkrozumu' risudku,ale i skepse,je knězem,dokonce č|enemtovaryšstvaJežíšova.
intelektuálního
Právě jemu se dostalo pŤímého
zasvěceníod samotnéhoJiÍíhoBuquoye, pro kteréhonějak1/časpracovaljako
tajemníka jehožodkaz ve formě starého
rukopisu pÍedávádál.
, téžkočitelného
Vypravěčv roli vnímavéhopos|uchačese sice nechává unéstknězovou charismatickouosobností,neujde mu však,žeknězrjv čern1italár nemriŽezakryt často opakovan! charakteristick! pohyb páterovy ruky, která jako by ve chvílích
bezděčného
jakousi odloučenou,o sobě
bubnovánío pod|ožkupŤedstavovala
nevědoucíčástjehoosobnosti.Je to taképrávě tato ruka,jejíŽpohybovékreace
pÍizpovědijsou v;y'razem
knězovy neschopnostipochopit druhéhočlověkajinak
neŽjako pouh1/objekt experimentu,která je zasaŽenasmrtícímbleskem. Jist1/
rys selháníondŤejovyživotnívo|by i osobnostije obsaženi v žádostijeho Ťáoovlch spolubratŤí.
aby za drivod jeho Smfii byla prohlášenamrtvice. Zpúsob
.;enosmrti je mu tedy odcizen, stejnětak,jako on sám byl odcizen živépŤírodě
a volnémuživotu.
Druh1fz obou bratÍí,Filip, se narodil, kdyžjeho staršíbratr,,rozumbral..,je
tedy asi o patnáct let mladší,azároveó spolu s nepojmenovanouŽenou a vypravěčemtvoŤívrstevnick1/trojlístek.Filip je učite|,jehožcit do hloubi raněny
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pozoruhodnědoplřují' jako by tvoŤilyjednu bytost,jejížrozum, cítěvzáiemné
a to jak v jejím plnémprojevu,tak i v deformaci,je zv|ášť
ní'vnímánía intuice,
z
nich. Nejde o to, Že by Arbesovy postavy byly symboly
každém
v
zosobněna
mohutností,spíšejsou ,,člověkemcitu..,,,č|ověkem
lidsk1/ch
téchtozák|adních
pokŤiveníči selhánítěchto mohutnostípak dávají
zprisob
či
Míra
atd.
rozumu,.
podobě
o
dobově podmíněnéexistenciálnínouze lidpÍedstavy
obrazArbesovy
nedovo|uje'
aby se člověkplně a svobodněrozvinul ve
která
nouze,
skébytosti'
latencích.
všechsqich
jsou bratŤiondŤeja Filip VamberečpostavamičtveŤice
Vridčími,určujícími
jsou
jména
v
prvním
v1/jevuromanetauvedenado souhned
jejicbŽ
Kestní
tí,
nacházímev Janovi:
apoštoly.
Zmínku
o
obou
biblick;ími
vislosti s

osmačtyricátnické
obdobíArbesem vnímánojako nezhojenárána,jejiž dŮsledky pŤetvoiujía pÍedevším
znetvoŤujípŤítomnost.
Nízké hodnocenía stísněné
prožívánipňítomnostitedy jako by volá po rivahácho nápravě,eventuálněi po
nápravnychčinech'
ÚběŽnou, divinačnípostavouromanetaPoslednídnovélidstvaje historická
osoba hraběteJiŤíhoBuquoye. Šlechtick!pŤírodovědec,
národohospodáĚa Íllojistou metu, sumu; šíĚí
zof pŤedstavuje
sv1/chzájmtl a hloubkou vzdělánívytváĚípravděpodobnostní
rámec budoucíproměny lidskéspolečnostina základě po.
chopenípŤírodníchi lidsk;Íchzákonitostía potÍeb.Jako osobnostje Buquoy
schopenjak po|itickéhovystoupenípŤipádu Metternichově,tak i kontemplativníhosamotáÍského
života.
Jeho myšlenky,postoje a názory pŤedstavují
v textujistou maximální míru,
to nejlepší'nejhodnotnější,
co lze v danémokamŽiku,ale i v širšíhistoricképerspektivě nalézt,s čímse ztotožnit'a vytváŤejítak prostor,Íblio' kterlm jsou poměŤoványostatnípostavy.
Dobov1i názorovy eklekticismus,spoléhající
se na ne vždy pŤesněpochopenéspekulativnímetaÍyzickéfilozoÍlckékoncepce a konstrukce'zosobněny kase ve vizi jednoho
várenskou stolní společnostímladych literátrj a studentťr,
podobá oživléhŤev šachymezi Faustema Mefistem. ,,Úšklebněviz debatérrj
tězná slova..(140) MeÍistovajako by glosovala marnost troufal;íchvzletri lid'
skéhoducha, jenž odmítá vidět svá omezení.Ukončenírozpravy samotnym
prakticképolitickéa společenstárnoucímBuquoyem poukazuje na prvoŤadost
snahy po vystiŽenípravdy,,(|47).
sképráce a dťrležitost,,poctivé
BezprostŤedněči zprostĚedkovaněse Buquoyriv vliv a odkaz tlká čtyŤpostav,
jejichžprolínající
Filip
se osudy tvoÍívlastníobsahromaneta.BratŤiVamberečtí,
relativněvysoce postavenáŽea ondŤej,učite]a kněz, nejmenovaná,společensky
zvláštnívztah k buquoyskéna a personálnívypravěč.KaŽdy z nich pŤedstavuje
mu, tedy eschatologickémutématu,tedy k problémukonce a proměny, konečné
proměny, jež zah|azujerozpory vnitŤníi vnější'Každá z postav se tétoproměně
blíží,
míraa zprisobjejich selhánípak jsou kore|átemjejich lidskénedokonalosti.
jsou doslova dětmi roku 1848.Mají totiždětsk)iči
Všichni čtyŤiprotagonisté
Prahy,jsou tedy Íbrmovániobrazy násilí, zmaru
zážltek
ostňe|ování
mladicky
které
zaŽ||ipospolu na stejnémmístě.Jejich druhése.
a smrtelnéhonebezpečí,
tkání,kterfm romaneto začináa od něhožse děj romanetarozviji, se odehraje
asi po tiiceti letech v praŽskémkajetánskémchrámu, kde ovšem již neŽíjíciFilip VambeŤickyje pouze vzpomenutpŤizáměně za svéhobratra.
KaŽdá z tétočtveŤicepostav má svou v|astnípsychickou kresbu a životni
tíhnutímazasemezeÍami ve svémpovahopisuse
běh, piesto sv m pŤeváŽn;/m

NěkteŤíz poutník , kteŤíse pÍišlio svátcíchklanět Bohu, byli Řekové.Ti pŤistoupili k Filipovi, ktery byl z Betsaidy v Gali|eji a prosili ho: ,,Pane,rádi byšela Ťeklto ondŤejovi,ondÍeja Filip to šliŤíciJechom viděli JeŽíše..,Filip
Ježíšjimodpovědě|:PŤišlahodina,aby byl oslavenSyn člověka.
Žíšovi.
(J t2,20-23)
poznání
Jsou to tedy ti, kteŤíneznal1/mpŤíchozím,
cizincrim, zprostŤedkovávají
pravdy či nejvyšších
skutečností.
ondŤejVambeŤick!,člověkrozumu' risudku,ale i skepse,je knězem, dokonce členemtovaryšstvaJežíšova.
intelektuálního
Právě jemu se dostalo pŤímého
zasvěceníod samotnéhoJiÍíhoBuquoye, pro kteréhonějakf časpracovaljako
ta.;emník
a jehožodkaz ve formě starého,těžkočitelného
rukopisu pŤedávádál.
Vypravěčv roli vnímavéhoposluchačese sice nechává unéstknězovou charismatickouosobností,neujde mu však,žeknězŮv čern talár nem žezakrlt často opakovany charakteristick1ípohyb páterovy ruky, která jako by ve chvílích
bezděčného
jakousi odloučenou,o sobě
bubnovánío podložku pŤedstavovala
nevědoucíčástjehoosobnosti'Je to taképrávě tato ruka,jejížpohybovékreace
pŤizpovědijsou vyrazem knězovy neschopnostipochopit druhéhočlověkajinak
nežjako pouh1iobjekt experimentu'která je zasaŽenasmrtícímbleskem. Jist]f
rys selháníondňejovy životnívolby i osobnostije obsaženi v Žádostijeho Ťádovlch spolubratňí,aby za drivod jeho Smrti byla prohlášenamrtvice. Zprisob
1ehosmrti je mu tedy odcizen, stejnětak, jako on sám byl odcizen živépŤírodě
a volnémuživotu.
Druhy z obou bratŤí,
Filip, se narodi|,kdyžjeho staršíbratr,,rozumbral..,je
tedy'asi o patnáct let mladší,azároveá spolu s nepojmenovanouŽenou a vypravěčemtvoŤívrstevnick1/
trojlístek.Filip je učitel,jehoŽ cit do hloubi raněn
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Smrtímilované ženy nacházi svtij vyraz v hudbě aposléze v pňátelstvík ženě.
Právě on pÍinášído textu romaneta myšlenky o nevztahovačné
a neprojekční
podobě lidskéhoštěstí:
jeho záviNechénamlouvá si bláhov1/člověksebepŤesvědčivěji,
že štěstí
sí na ténebo onélibrjstce,vždy dožijese zklamání,vždy dŤívenebo později se pŤesvědčí,
že všechny tretky života fyzického neuspokojují nežli
dočasně_ mnohdy jen na chvíli a začasté
na pouh;1iokamžik;pĚesvědčí
se, ževždy dostavujese posléze nava,rozmrzelosta roztrpčenost.
Nechť
pachtíse č|ověkpo čemkolitoho druhu, nikdy nedojde upokojení;neboť
člověknemrižeblt šťastn1/m
nežli sám v sobě [...]
(86)

vzdělancria učenc , kteÍíslouŽístátunebo církvi,do[...]já vím,miliony
názoru v svět, a zatím
prisobit
dle diktátu nepÍedpojatého
a
žit
se
mnívaji
- dle vyrudl]Ýchtrapúsobí
a
vědomostechžiji
vzácnfch
svych
pÍi všech
-jájsem pŤesvědčen,
Že největšíčásthoŤe,žal ,
iic a šablont...]Ba více
pÍipravuje
lidstvu necitnáukIutnost
ajin;fch
společensklch
ritrapa bolestí
nadále
osobovatprávo zasáhat
i
sobě
a
budou
sobě
osobují
tdoz
oněch,
názorem v svět [...]
pŤedpojat;/m
s
lidské
kultury
rozvoje
do pŤirozeného

(23e)

postesknutí,že Íatoslova jsou již osmdesátlet zapoVypravěčovo závěrečné
faktem, žeon sám právě sv:im romanetemje z tovyrovnáno
menuta,i" zajisté
vyzvedá.
hoto zapomenutí

postu|átsvéhoživota,žetotiŽblaho druhéhočlověkajepro něho
Nejnáročnější
je však schopen pŤijmoutjen v estetickérovině. Postaven
blahem nejvyšším,
v Životě pŤedtento nárok, zklamává sebe i druhéhočlověka, svrij život láme do
nebytísmrti, ženinživotdo ještěhrŮznějšíhonebytíšílenství.
Jeho rudévlasy
signalizujíschopnostoběti, ale i schopnostobětovatdruhé.
Šed1/
závoj a opojně šustící
černéhedvábnéšatyŽeny bezejménakryjí tvoŤivou intuici zmarněnoua zneuŽitoujak společenskyctižádostiv1/m
manželem(ne
nadarmose jmenuje Karel)' tak i ne dost ohledup|njma vcítěníschopnympŤítelem. Šílenství,
vnějšněprojevenonevhodněkoketníčervenoukaméliíve vlasech
a bíl1/mi'na nevěstumarně upomínajícími
šaty,je hlubšío ženinuneschopnost
oprostitod společensk:/ch
i citovlch pÍedsudkťr
svémateistvíajako svéživotní
poslánípŤijmoutdo svéhoživotasyna, at j|žje jeho otcem kdokoli. Iejí bezejmennostje právév,lrazemtohotosebďestruktivníhoživotníhopostoje.
po pŤíběhus ci.
Vypravěčověvnímavostilze máloco vyčíst.Provádíčtenáňe
tem pro tvar i míru,s intuicíodhalujícískrytá hnutílidskéhonitra,traktujemyšlenky s bŤitkouinteligencíi pŤesnymvyrazem.Jeho chvíle slabosti pÍicháziaž
po skončenípŤíběhu,kdy jako jediny dosud Žijícíze čtyŤaktérriromaneta drŽí
v ruce těžkočiteln1fBuquoyriv rukopis a je na něm, aby jeho rozluštěnímuchoval myšlenkyv něm ukrytéi budoucímgeneracím.
A právě v tétochvíli se nášvypravěča bedliv pozorovatelnoŤído sladkého
spánku,do snu, v němžsi nechává zdáto ráji na zemi, kdejsou lidék sobě ohleduplnía vstŤícní'
kde žádnyproblémčlověkanezneklidĎuječineotupuje.AŽ va.
jako pÍipomenutí
rikolu, kteryještěna
rovnésnovézjevenípáteraVambeňického
vypravěčečeká,jej proberez|uznych, ale skutečnostivzdálenych vidin.
A poselstvíJiňíhoBuquoye - a tedy Arbesova suma?
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smrtími|ovanéženy nacházi sv j v raz v hudbě a poslézev pňáte|ství
k ženě.
Právě on pŤinášído textu romaneta myšlenky o nevztahovačné
a neprojekční
podobě1idského
štěstí:
Nechťnam|ouvá si b|áhov1/člověksebepÍesvědčivěji,
že štěstíjeho závi_
sí na ténebo onélib stce, vŽdy doŽijese zklamání,vždy dŤívenebo později se pŤesvědčí,
že všechnytretky Života fyzického neuspokojujínežli
dočasně_ mnohdy jen na chvíli a začasÍé
na pouh okamŽik; pŤesvědčí
se, Že vŽdy dostavujese posléze nava,rozmrzelosta roztrpčenost.
Nechť
pachtíse člověkpo čemko|itoho druhu, nikdy nedojde upokojení;neboť
člověknemŮŽebyt šťastn1i
m neŽIisám v sobě [...]
(86)

I

sloužístátunebocírkvi,dor l iá vím,miliony vzdělanc a učenc, kteŤí
názoru v svět, a zatím
nepÍedpojatého
i"'ií"ii se žíta prisobitdle diktátu
_ dle vyrudl ch traprisobí
a
vědomostechžiji
ch
vzácn
svych
.ol
"sě"r.,
částhoŤe,žal ,
ženejvětší
Ba více- já jsem pŤesvědčen,
ii" a suuron-t...]
ukrutnost
necitná
lidstvu
pŤipravuje
ajin;Ích
společensklch
Ji,up u bolestí
onc"t',taozosobujísoběabudousoběinadáleosobovatprávozasáhat
názorem v svět [...]
rozvoje kultury |idské- s pŤedpojat./m
áo pÍirozeného

(23e)

postesknutí,že tato s|ovajsou již osmdesátlet zapoVypravěčovo závérečné
|aktem.Že on sám právě svym romanetemjc z tovyrovnáno
je
*"nu.u, zajisté
hoto zapomenutívyzvedá.

postulát svéhoŽivota,žetotižblaho druhéhoč|ověkajepro něho
Nejnáročnější
jen v estetickérovině. Postaven
je však schopen pŤr.;mout
blahem nejvyšším'
v Životě pŤedtento nárok, zklamává sebe i druhéhočlověka,svtij Život |áme do
nebytísmrti, ženinŽivot do ještěhrriznějšíhonebytíšílenství.
Jeho rudévlasy
signalizujíschopnostoběti, ale i schopnostobětovatdruhé.
Šed1/
závoj a opojně šustící
černé
hedvábnéšatyženybezejménakryjí tvoiivou intuioi zmarněnoua zneuŽitoujak společenskyctiŽádostiv m manŽelem(ne
nadarmose jmenuje Karel), tak i ne dost oh|eduplnjma vcítěníschopnlm píítelem. Šílenství,
vnějšněprojevenonevhodněkoketníčervenoukaméliíve vlasech
šaty,je hlubšío Ženinuneschopnost
a bílfmi, na nevěstumarněupomínajícími
a jako svéživotní
oprostitod společensk1/ch
i citov;/chpŤedsudkŮsvémateÍství
poslánípŤijmoutdo svéhoŽivota syna, ať.jiŽ je jeho otcem kdokoli. Ieji bezejmennostje právě v razem tohotosebedestruktivního
životníhopostoje.
po pŤíběhus ci.
Vypravěčověvnímavostilze máloco vyčíst.ProvádíčtenáŤe
tem pro tvar i míru,s intuicíodhalujícískrytá hnutílidskéhonitra,traktujemyšlenky s bŤitkouinteligencíi pňesnymvyrazem.Jeho chví|eslabosti pÍicházi aŽ
po skončenípŤíběhu,kdy jako jediny dosud Žijicí ze čtyraktér romanetadrŽí
v ruce těžkočite|n;/
Buquoyriv rukopis a je na něm' aby jeho rozluštěnímuchoval myšlenkyv něnr ukrytéi budoucímgeneracím.
A právě v tétochvíli se nášvypravěča bedlivy pozorovatelnoÍído sladkého
spánku,do snu, v němžsi nechává ZdáÍo Íájina zemi, kde jsou |idék sobě ohlekdeŽádn! problémčlověkanezneklidĎuječineotupuje.AŽva.
duplnía vstŤícní,
jako pŤipomenutí
rikolu, kter1/ještěna
rovnésnovézjevenípáteraVambeŤického
vypravěčečeká,jej proberez|uznych, a|e skutečnostivzdálen1ichvidin.
A poselstvíJiÍíhoBuquoye - a tedy Arbesova suma?
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Ju|iusZeyerna konci sto|etía tisíciletí
D R A H o H , t í vn lnn Š í r u o v Á

..Co hledám v tomto století'kterénemiluji' pro kterénemám smysl?..ptá se
svémupŤekladasjist1/mpatosemJulius Zeyer sám sebe v dopise adresovaném
te|i do Polska Miriamovi, když hodlá hledat klid za zdmi klášteraněkde u Krakova (KorespondenceJu|íaZeyera1980: l07).
V devadesát;/chletech l9. století'kdy se takŤkacelá ruchovsko-lumírovská
generaceocitla v tvrdékritické palbě dozrávajícígeneracerealistickéa nastuJulius Zeyer, do tédoby kritikou ne Zrovnah!čkanf (''Ropujícíchmodernistťt,
zumět mu nenítak lehké.Proto tak častomu bylo ubliŽováno..- Vilém Mrštík
ve stati Julius Zeyer a českáliterárníkritika, viz Mrštík l902), se naopak ocitá
ko|em časopisuMov centru zájmu alespoř částinovégenerace,soustŤeděné
dekadence.
dernírevue,aby byl jimi považovánza pŤedchridce
Dekadenty uctíván, konzervativnímči jinak |iterárně naladěn1imkŤídlem
svégenerace.Tak napŤ.Jan
ztéhoŽdťrvoduzaÍracován,obhajován pŤíslušníky
Voborník,sm;./šlením
lumírovec,napsalprvníknižníkritickoustudiio Juliu Zeyerovi, nazvanou Poezie Julia Zeyera (Voborník l897). Tento ritly a zvetšely
spisekje v knihovnách takŤkanedostupn]i,a proto Se u něho zastavím.Titul je
poněkud zavádějici, neboťVoborník neuvažujeto|iko o poezii. Do v1ik|adu za_
hrnuje q/běrově i značnoučástZeyerovy prÓzy' poněvadžpod pojmy poezie
a báseř rozumí spíšepoetičnosta básnivost(v duchu těchto intencípak za ne1.
poetičtější
povaŽujeZnyerovu knihu Antparo a jiné povídlq, která je podle něho ,'poeziíprvníhoÍádu..a ,,poeziejeho [roz' povídky,D. V.] jsou čarokrásné
lasturyperlonosné...
Poněkud toporněa zjednodušeněpolemizuje s faktem,ŽejeZeyer za(azován
k dekadenci.V tétosouvis|ostisi klade otázku tykajícíse zdraví'Bez argumen.
tťrtvrdí,Že Zeyerovo uměníje ve všechohledech zdravé'tudížnikoliv ripadkové,a do dekadentníhoproudu nená|eŽí.
ale doboTvrzení hodně zjednodušené,
vě pŤíznačné,
zvláštěnahlížíme.lina ně skrze gejzírpo|emik,ktery doslova vybuchl v souvislosti s recepcídí|aÉmila Zo|y v našíliteratuŤe(napÍ.v nekrologu EliškaKrásnohorskál902).
Zeyer se pro tehdejšímladou generacinestal vetešía pyramidou papírujako
jeho generační
clruh Jaros]avVrchlick1i, nemě|apro něho posměšnépňezdívky
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..Co hledám v tomto sto|etí,kterénemiluji, pro kterénemám smysl?..ptá se
svémupŤekladasjistlm patosemJulius Zeyer sám sebe v dopise adresovaném
kláštera
někde u Krahodlá
hledat
klid
za
zdmi
Miriamovi'
když
Polska
do
teli
107).
1980:
(Korespondence
JuliaZeyera
kova
V devadesátlch letech l9' století,kdy se takŤkacelá ruchovsko-lumírovská
generaceociÍla v tvrdékritické palbě dozrávajícígeneracerea|istickéa nastuJulius Zeyer, do tédoby kritikou ne zrovna h!čkany(''Ropujícíchmodernistťt,
zumět mu nenítak lehké.Proto tak častomu bylo ubližováno..- Vilém Mrštík
ve stati Julius Zeyer a českáliterárníkritika, viz Mrštík 1902)' se naopak ocitá
kolem časopisuMo.
v centru zájmu alespoř částinovégenerace,soustŤeděné
dekadence.
dernírevue,aby byljimi považovánza pŤedchridce
Dekadenty uctíván' konzervativnímči jinak literárně naladěnym kňídlem
svégenerace.Tak napŤ.Jan
z téhoŽdrivodu zaÍracován'obhajován pŤíslušníky
Voborník,sm;/šlením
lumírovec,napsalprvníkniŽníkritickou studii o Juliu Zeyerovi, nazvanou Poezie ]uliaZeyera (Voborník l897). Tento ritl! a zvetše|!
a proto Se u něho zastavím'Titul je
spisekje v knihovnách takŤkanedostupn1i,
poněkud zavádéjici,neboťVoborníkneuvažujetoliko o poezii. Do vjkladu zahrnuje v1iběrověi značnoučástZeyerovy pr6zy, poněvadžpod pojmy poez|e
a báseř rozumíspíšepoetičnosta básnivost(v duchu těchto intencípak za nejpoetičtější
povaŽuje Zeyerovu knihu Amparo a jiné povídky, která je podle ně.
ho ,,poeziíprvníhoŤádu..a ,,poeziejeho [roz. povídky,D. V.] jsou čarokrásné
lastury perlonosné..'
Poněkud toporněa zjednodušeněpolemizuje s faktem,žejeZeyer zaÍazován
k dekadenci.V tétosouvis|ostisi klade otázku tykajícíse zdraví.Bez argumentti tvrdí,že Zeyerovo uměníje ve všechohledech zdravé,tudížnikoliv ripadkoale dobové,a do dekadentníhoproudu nenáleží.Tvrzení hodně zjednodušené,
vě pňíznačné,
na ně skrze gejzírpolemik, kter1/doslova vyzvláštěnahlížíme-li
buchl v souvis|ostis recepcídíla ÉmilaZo|y v našíliteratuňe(napŤ'v nekrologu Eliška Krásnohorskál902).
Zeyer se pro tehdejšímladou generacinestal vetešía pyramidou papírujako
jeho generační
druh Jaros|avVrch|ick!, neměla pro něho posměšnépÍezdívky
1^1
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jako napí. pro E. Krásnohorskou (Panna orleánská našíidealisticképoezie Machar). Nebyla to všakjen skupina dekadent , kZeyerovi se hlásili i pŤíslušníci Katolické moderny (viz korespondences Karlem Dostálem-Lutinovem in
PŤátelstvíbásník 1997) a v hojnémíŤei polštínovoromantikové,soustŤedění
v hnutíMladé Polsko (KorespondenceJulia Zeyera |980)'
Zeyeriv život se završilna samémzačátkunovéhostoletí(29. 1. l90l).
V témŽeroce vyšlao něm monografieod jednoho z protagonistrimodernya čeln1fchkritikúdevadesátychlet' FrantiškaVáclavaKrejčího,nazvanáJulius Zeyer
(Krejčíl90l), kritická studie,aplikujícípo metodologickéstránceHennequino.
vu estopsychologii na celou Zeyerovu osobnosta tvorbu' Krejčíse v krátkém
rivodu esejistick1/mstylem s pÍíměsípatosustavído čelavznikajícíhozeyerovpo básníkověsmrti v četnch nekroskéhokultu, vytrysknuvšíhobezprostŤedně
lozích a potéi v dalšíchstudiích,s r znou intenzitouprocházejícíholiteraturou
následujícíhostoletí.
o peripetiíchtohoto kultu jsem mluvila v minu|émroce na Bezručověopa.
(Vlašínová
tohoto kultu a vysledovat,
vě
2000). Nyní se chci zaměÍitna pŤíčiny
jaképŤedpokladypro něj prameníze Zeyerova díla a jak, skrze jaképros edky'
nás toto dílo oslovuje i dnes, na konci 20. století.
Zminéná monografie F. V. IGejčíhodedikuje: ,,SmrtíJuliaZeyera zhasl poe.
tick! ohřostroj, jak! v takéčaromocia duhobarevnémžárunebyl dosud zaplál
v našíliteratuŤe.S ním propadl se do h|ubin věčnénoci cel! svět postav,fantom a dějri, kteréplnily v tak hemživémmnožstvítuto rirodnou hlavu, vyvolávány v cel;ych zástupech magickou mocí jeho obraznosti a slovy z pohŤebišť
všechsnad mrtvych kultur, kterékdy kvetly v tétozemi. Básník odešel,s ním
je mrtev i světjeho fantazie,ale co z něho bylo vtěleno v literárnídílo, zŮstává
exotickychslunci _ zjeho cea Žijejako bohatákoŤist- plodjin!ch, Žárnějších
1901:5).
loživotnív;ipravyza tajuplnoumodroukvětinou..(Krejčí
jinfch'
a mnohdy velmi exožárnějších
Zeyer do českéliteraturyuvedl plody
|átky StaroeKrejčího)'
tickych kultur (abychom použili s|ovníekvilibristiku
jak
či
obnovoval,
japonské'
Adaptoval
gyptské,čínské,
buddhistické'bib|ické.
mlty
keltské'
l894)'
(povídky
obrazy,
obnovené
sám svou metodu pojmenoval
však bohatě těžil
pŤedevším
inspiroval se |átkami starorusk1/mi,
staroislandské'
fascinacenáměvystupuje
nejzŤetelněji
z pokladnicekultur románskych,z nichž
Románské
renesancí.
a
ita|skou
ty starofrancouzskfmi,španělsklmstňedověkem
země,
z
vlastní
(podobajícím
m
se
ritěk
zeméZnyerdrikladně zna|ze svlch cest
pŤijejich
literatuŤe
kultuŤe
a
v nížse cítilcizincem). K rozsáhl;Ímvědomostemo
vklá.
které
do
nášeli vlastnípoznatky o mentalitěnároda a svéráznostikrajiny,
díla,povaŽovanázaprvni skutečdal děje svych prací.Vždyťi svá nejŽivotnější

vystihujícípocitov1/svět tehdejšího
v českéliteratuŤe,
néromány ze současnosti
\ěčnéhoměsta a italskéCampagne (Jan Maria
inrclektuála, ponoÍil do scenerie
m U tonoucíhvězdy, l897). Zeyer svou
Ptojhar, l891) či do uličekPaÍiže(D
ale i vizuálnífantazita obraznost napájel nejen četbouliteratury a cestováním,
v!šivky
se stavázy,obrazy,
mi podněty zvytvarnékultury.Japonskémalované
ve
(l884)'
obrazy spatŤené světolv inspiracík románu Gompači a Komurasaki
preraÍaevyctrgaleriich (v pa|azzoBarberini podobiznaBeatrice Cenci či obraz
jsou inKofetua)
listického malíŤeBurne-Jonese, zobrazujici severskéhokrále
jejich
pÍíběhti.
životních
spiracík fyzické podobě postav či
a do jistémíry i ve|mi pŤitažliVedle silnéexotičnostije dalšímpŤíznačn]/m
provázenátajemstvíms prvky okulvfm rysem Zeyerovy tvorby fantastičnost,
tismu' Jedna z Fantasticlq|chpovídek (1882)' nazvaná opálová miska, má
dosah' uvaŽujeo smyslu existencečlověka'o jeho poi mnohem filozoflčtější
typu, putuje odedávna dějislání na tétozemi. Hrdina, bytost ahasverovského
jeho
misky z opálu skanula slnami, aby zachytil slzy lidskébídy a utrpení.Do
za Buddhova, kr pěj bolehlavu, kter;ybyl podán Sokratovi, krev z ran JeŽíšov!ch, jiskra z hranice Husovy a slza Jany z Arku. Povídkaje tak malou epopejí lidstva,plná symbolick]/chnáznakťr'kde opálová miska ztělesřuje svět, slzy
symbolizujíutrpenílidstva, ale současnětvočijiskry zktanice pěti mučedníkri
Ťípětici pilíŤri,na kter]ich, pod\eZeyera, stojídějiny, neboť,'nenímožnénad
lidsklm pokolením zoufati, dokud patero těch nehynoucíchjmen v něm zníti
nepŤestane
|...l,,.Záhrobníživot,mrtvÍ,ktďí Žádajíspravedlnostpro svéčiny'
zaživotanespáchané,
zádušnímše,vírav magii, kabalu a telepatii,tajemné,magií naplněnéobrazy a knihy, \uzny pÍízrakdruidskékněžny Chiomáry, okultislidsklch čimusjakožtodúkaznesmrtelnostilidskéduše,osudová pŤedurčenost
a vyprostŤedí
nŮ, to vše ve spojenís bujnou Íantazii,vsazeno do exoticklch
jadŤovánokultivovan;/maŽ pŤekultivovan;/m
jazykem se subjektivnělyrizovanlmi vstupy, mťržeme
považovatzapÍedimenzovanéprvky novoromantlsmu, za
jehožčelnéhoa v tétopodobě i jedinéhopŤedstavitele
v českéliteratuňemrjŽeme Julia Zeyera právem považovat.
A ještěje to mystika a Zanicenípro myto|ogii a myty, co prostupujes menší
či většímíroucelou Zeyerovu tvorbu a odrážívlvojovou linii, kterou Zeyer ve
svémuvažovánío světě prošel:od pohansklch mltŮ k orientálnímvírám,pŤes
buddhismusk okultníhovědám a potévytistěnído ryze citovéhokÍeséanství,
naznačenéhov Janu Maria Plojharoyj, vrcholíci\to ve TŤechlegenddch o krucifixu (1895)av 7ahradě maridnské(l903). Plojhar, co se pocitovésféryt1/če
nejautobiografičtější
se
co
nejsem,
ze Zeyerovych postav, se takto zpovídá: ',[...]
naz'fvá dobr1Ýmkatolíkem, ba nejsem ani riplně věÍícímkÍesťanem.Nedovedu
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jako napŤ.pro E. Krásnohorskou (Panna orleánská našíidealisticképoezie Machar). Nebyla to všakjen skupina dekadentri,kZeyerovi se hlásili i pŤíslušníci Katolické moderny (viz korespondences Karlem Dostálem-Lutinovem in
PÍátelstvíbásník |997) a v hojnémíŤei polštínovoromantikové,soustŤedění
v hnutíMladé Polsko (KorespondenceJulia Zeyera 1980).
Z,eyer v život se završi| na samém začátkunovéhosto|etí(29. 1. 1901).
V témže
roce vyšlao něm monografieod jednoho z protagonist modernya čelnych kritikti devadesátychlet, FrantiškaVáclavaKrejčího'nazvanáJulius Zeyer
(IGejčí1901)' kritická studie,aplikujícípo metodologickéstránceHennequinovu estopsychologii na celou Zeyerovu osobnosta tvorbu. Krejčíse v krátkém
rivodu esejistick1/mstylem s pňíměsípatosustavído čelavznikajícíhozeyeÍovskéhokultu, vytrysknuvšíhobezprostŤedněpo básníkově smrti v četnlch nekrolozích a potéi v dalšíchstudiích's r znou intenzitouprocházejícíholiteraturou
následujícíhostoletí.
o peripetiíchtohoto kultu jsem mluvila v minu|émroce na Bezručověopa.
(Vlašínová
tohoto kultu a vysledovat,
vě
2000)' Nyní se chci zaměÍitna pŤíčiny
jaképňedpokladypro něj pramenízeZeyerova díla ajak, skrzejaképrostŤedky,
náS toto dílo oslovuje i dnes, na konci 20. sto|etí.
Zminéná monograire F. V' Krejčíhodedikuje: ,,SmrtíJu|iaZeyera zhasl poetick1iohĎostroj'jak! v takéčaromocia duhobarevnémžáruneby| dosud zaplál
v našíliteratuŤe.S ním propadl se do hlubin věčnénoci cel! svět postav'fantom a dějri, kteréplnily v tak hemŽivémmnoŽstvítuto rirodnou hlavu, vyvolá.
vány v cel1/chzástupech magickou mocí jeho obraznosti a slovy z pohŤebišť
všechsnad mrtv ch kultur, kterékdy kvetly v tétozemi. Básník odešel,s ním
je mrtev i světjeho fanÍazie,ale co z něho by|o vtěleno v literárnídílo, zťtstává
exotick;ichslunci - zjeho cea Žijejako bohatá koĚist- plodjin1/ch,žárnějších
190l: 5).
loživotnív;ipravyza tajuplnoumodroukvětinou..(Krejčí
jinfch,
a mnohdy velmi exožárnějších
Zeyer do českéliteraturyuvedl plody
látky StaroeKrejčího)'
tick;/ch ku|tur (abychom pouŽili slovní ekvilibristiku
jak
obnovoval,
či
japonské'
Adaptova|
buddhistické,biblické.
gyptské,čínské,
mlty
keltské'
l894)'
(povídky
obrazy,
obnovené
sám svou metodu pojmenoval
však bohatě těŽi|
pŤedevším
inspiroval se |átkami starorusk1/mi,
staroislandské,
fascinacenáměvystupuje
nejzŤetelněji
z pokladnicekultur románskfch, z nichž
Románské
renesancí.
a
ita|skou
ty starofrancouzskymi,španělskymstŤedověkem
země,
vlastní
(podobajícím
m
z
Se
ritěk
zemé7nyerdrik|adnězna|ze sv;íchcest
jejich
pŤi.
literatuíe
ku|tuŤe
a
v nížse cítil cizincem). K rozsáhlym vědomostemo
vklákteré
do
nášeli vlastnípoznatky o mentalitěnároda a svéráznostikrajiny,
dí|a,považovanáza prvnískutečdal děje sv;ich prací.Vždyťi svá nejživotnější

vystihujícípocitov1/svět tehdejšího
v českéliteratuŤe,
néromány ze současnosti
\ěčnéhoměsta a italskéCampagne (Jan Maria
intelektuála, ponoÍil do scenerie
(Dúm U tonoucíhvězdy, l897). Zeyer svou
Ptojhnr,1891) či do u|ičekPaÍíže
literatury a cestováním,ale i vizuálnínejen
četbou
napájel
obraznost
a
fantaz1i
vázy, obrazy, vyšivky se stamalované
Japonské
kultury.
zvytvarné
podněty
mi
ve světo(l884)' obrazy spatŤené
Komurasak'
a
Gompači
románu
k
inspirací
lv
vych galeriích (v pa|azzoBarberini podobizna Beatrice Cenci či obraz prerafaejsou intisticteno malíŤeBurne.Jonese' zobrazujici severskéhokrále Kofetua)
jejich
Životníchpňíběhti'
spiracík fyzické podobě postav či
a do jistémíry i velmi pÍitaŽliVedte silnéexotičnostije dalšímpŤíznačnym
provázenátajemstvíms prvky okulv]im rysem Zeyerovy tvorby fantastičnost,
tiimu. Jedna z Fantasticlqch povídek (1882)' nazvaná opálová miska, má
dosah, uvažujeo smyslu existencečlověka,o jeho poi mnohem filozofičtější
typu, putuje odedávna dějislání na tétozemi. Hrdina, bytost ahasverovského
nami, aby zachytil s|zy lidskébídy a utrpení.Do jeho misky z opálu skanula slza Buddhova, krripěj bolehlavu, ktery byl podán Sokratovi, krev z ran IeŽíšovfch, jiskra z hranice Husovy a slza Jany z Arku. Povídkaje tak malou epopejí lidstva,plná symbolick ch náznakri' kde opálová miska ztělesřuje svět, slzy
symbo|izujíutrpenílidstva, ale současnětvočijiskry z hranicepěti mučedníkri
Ťípětici pilíŤri,na kterfch, pod\eZeyera, stojídějiny, neboť,,nenímožnénad
lidskfm pokolením zoufati, dokud patero těch nehynoucíchjmen v něm zníti
nepŤestane
Í,..),..Záhrobníživot,mrtyí,kteií žádajíspravedlnostpro svéčiny'
zaživoÍanespáchané,
zádušnímše,vírav magii, kabalu a telepatii,tajemné'magií naplněnéobrazy a knihy, luzny pŤízrakdruidskékněžnyChiomáry, okultislidsk ch čimusjakožtodrikaz nesmrtelnostilidskéduše'osudová pÍedurčenost
prostŤedí
a vynú,to vše ve spojenís bujnou Íantazii,vsazeno do exotick1/ch
jadŤovánokultivovan;/maŽ pŤekultivovan1im
jazykem se subjektivnělyrizovanfmi vstupy,m žemepovaŽovatzapÍedimenzované
prvky novoromantismu,za
jehožčelnéhoa v tétopodobě i jedinéhopŤedstavitele
v českéliteratuŤemriŽeme Julia Zeyera právem považovat.
A ještěje to mystika a zanicenipro mytologii a m!ty, co prostupujes menší
či většímíroucelou 7'eyerovutvorbu a odráŽívjvojovou linii, kterou Zeyer ve
svémuvažovánío světě prošel:od pohansk1/chmytri k orientálnímvírám,pŤes
buddhismusk okultníhovědám a potévyristěnído ryze citovéhoKesťanství,na.
značenéhov Janu Maria Plojharovi, vrcho|iciho ve TŤechlegendách o krucifixu (l895) av Zahradě markinské(1903).Plojhar,co se pocitovésféryt1Íče
nejautobiografičtější
co
ze Zeyerovych postav,se takto zpovidá..,,[..']nejsem, se
nazyvá dobqfm katolíkem,ba nejsem ani rlplně věŤícímkÍeséanem.
Nedovedu
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moderně, vymaněnou z konvencí vŽitych na konci století.
ženě,kterou chápe
oscilujímezi dvěma základnímiarchetypy:na jedpŤevážně
tigury
Tvto Ženské
ná straněandě|skyčistáažéterickábytostmilujícía odevzdanáaŽ do krajnosti
(Catarina v Plojharovi, Mahulena aj')' na
a odhodlaná se pro muže obětovat
níž
|ásku nahrazujenenávist,dobro krutost,
u
démonickéŽeny,
typ
druhéStraně
(paní
Dragopu|os
z Plojhara, Flávia ze TŤílegend
prostopášnost
čistotu
morální
postavy
četné
aj.)
K
nim
se pňič|eĎují
a
Mahuleny
z
Raduze
Runa
o krucifixu,
pŤejícností
obětavostí.
Pochoa
se
moudrostí'
vyznačujících
zLidu,
Žen
chtiv
jim
jsou
vy.
Mrižeme
hyperbolizovány'
vlastnosti
u
nich
tyto
všechny
pite|ně
jednorozměrnost,
však
pŤímočarost,
Í.aktem
strnu|ost'
jakousi
sošnou
až
iknout
zistává, že s takovou intenzitou a svym zpťrsobemi gloriÍikacíženy se sotva
míŤesetkáme u autorov;ichvrstevníkŮ.Ve v;Íčtuvšechtěchto
v souměŤitelné
charakteristicklch rysŮ a aspektri,kterév mnohémkorespondujíse vkusem
či spíšediváka televizníchseriálrj a fi|mťl(mytičazálibami dnešníhočtenáŤe,
žensk!aspekta.i.),nemŮŽeZ stat StranouZeyerova
nost,mystika,exotičnost,
zá|1bav oněch ,,obnoven1ichobrazech...Spočíváve využívánítextťrstarších,
kterévstupujído novéhotextu Íbrmouparafráze,aliterace'aluze, adaptace,kdy
tohototerpodle pŤedlohyp vodní vznikátext novy' ostatně secese,byťužívání
mínuv oblasti be|etriese ještěv plnémíŤenevŽilo,blvá svf m zptisobempovaŽovánaza pŤedchŮdkynipostmoderny,v níŽprávě intertextovosthraje podstatnou roli.
V recenzi Tťílegend o krucifiru ríká F. X. Šalda:,,Zeyerje jistě nejcelejší
spisovatelsk1/
charakterz našístarégenerace'shoda mezi Životema dílemjeho
je riplná ace|á'Zde pŤestávávšeckakritická diskuse.A po tétostráncezasloužíjistě sympatii mládeže, zas|ouŽí,aby se jím inspirova|ajako krásn m duchem,vroucíma oddan m srdcem..(Šalda
l950: 38-58).

jak tomu učíte'ačv něj neurčitěvěŤím,a proto jsern
Boha tak si pŤeclstavovat,
jej takénikdy mi|ovati nedovedl, ačjsem častopo tom prahl. Z stal mi ab.
strakcí.Krista miluji, protoŽemu rozumím..(Zeyer l950: 35)'
P|ojhar v vztah ke Kristu je vztahem trpícíhočlověkak trpícímubohu' jeho
utrpeníjej spojuje s člověkem,a proto je Plojharovi srozunritelny.Tento trpící
kter]liodpouštíkÍivdy na sobě spáchané
bťrh,kter miluje chudéa opovrhované,
je
soustŤeděnchve TŤechlegena odměřuje šlechetnostsrdce, spojnicípŤíběhri
ch
a Životnfchděl Zeyerovyoh.
jednom
vrcholn
z oněch
ddchclkrucifixu(1895),
m]/tech(napň.V soumraku
pohansk
ch
Zeyer však psal i <lílapostavenána
a
bohú,1898)'v nichžvystupovalihrubí,krveŽiznivi neurvalíhrdinové'kde ž,cny byly rozněcovatelkaminenávisti,spojenyS temn)'mimocnostmi'nešťastné
ve svékrutostia zběsilosti'neboťiláska mezi těmitobytostmiprostoupenytni
divok m pohanstvímměla podobu zápasu.Tyto kroniky Starychčasri(do tétoliAmise a AniLa, l880) jsou
pi.(itelství
nie napŤ.patŤíi obsáhl,! Romdn o věrnéttt
je
prudk]Í
spád na jmu vlastnímyšmnohdy
doslovanabityclějem'postavami,
rn.
s kŤesťansk
pohanského
světri
dvou
lence dí|a,kterouje zápas dvou kultur'
jí
nejednu
věnoval
a
se
zájmem
tvorbu
F. X. Šalda,kter1is|edovalZeyerovu
recenzi či delšístať,zprvu clostikritické,teprve ve zra|émvěku dovedl Zeyera
jsem dnes stu.
ocenit.V jednom dopiseRrjŽeněSvobodovénapsal:,,[...]dopsal
jsem
neŽjsem mys.
víc,
na
ní
Vyrostl
dii o Zeyerovi a je mi z nístrašněsmutno.
jeho
a žeje mysjsempronik|
tragiky
smysl
lel' A je mi smutno,Že se mi zdá,Že
jeho
nemohrru
které
figurám'
rozumím
lím ozvěnouméhosrdce. Zdáse mi, že
se ankteré
nenávist,
krajní
nebo
lásku,
dát nikdy vic, nežkrajnícit, buď krajní
Mějako
po
ránu.
víly
hynou
návratu,
gaŽovalydo Života celéa poněvadžnení
jen
je
realia
realitou
smrt
poněvadŽ
ňínit absolutnívíroua nedoměÍíse nikdy,
k smrti a hledajíjen jedno,dost velkou
tou.Všichnijsou zde nazemi pňeurčeni
historie,stále v jádŤetáž_ co Je
smutná
propast,kam se vrhnout.Je to k smrti
velkéa krásné,hledá svŮj skon..(TíŽivásamota 1969:204).
Ze Zeyerovych figur (ak jim ŠaldaÍíká)by|y častomonograÍickyanalyzoSamko (ze
váni Jan Maria Plojhar,Rojko (z Domu U tottoucíhvězdy),InuItus,
konstato.
a
byla
Mahulena)
a
TŤílegend o krucifixu), Radriz (z dramatuRadtiz
byl
Zeyer
Života'
nepŤízni
čelit
vana je.Jictrpasivita, introvertnost,neschopnost
za
označován
často
díla
p.o .itouo't' lyrismus a vypjatouemocionalitusvého
mnohdy
ale
jeho
početní,
díle
v
hrdinky mají
tásníka Ženy.Však takéženské
ctil svo;i
i charakterovoupŤevahunad postavami mužsk]imi.Zeyer hluboce
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jak tomu učíte,ačv něj neurčitěvěŤím'a proto jsem
Boha tak si pŤedstavovat,
jej takénikdy milovati nedovedl, ačjsem častopo tom prahl' Zristal mi abstrakcí.Krista miluji, protožemu rozumím*(Zeyer l950: 35).
Plojharriv vztah ke Kristu je vztahem trpícíhoč|ověkak trpícímubohu' jeho
Tento trpící
utrpeníjej spojuje s člověkem,a proto je Plojharovi srozumiteln]/.
spáchané
na
sobě
kŤivdy
kter]/
odpouští
bťrh,kterf miluje chudéa opovrhované,
ve
Tíech
legenje
pÍíběhri
soustÍeděnych
a odměřuje šlechetnostsrdce, spojnicí
Zeyerovfch.
děl
jednom
životnlch
ch
a
vrcholn
z oněch
ddch o krucifixu ( l 895),
Zeyer však psal i díla postavenána pohansk ch m]/tech(napň.V soumraku
a neurvalíhrdinové'kde žebohťl,1898),v nichŽ vystupovalihrubí,krvežízniví
ny byly rozněcovatelkaminenávisti, spojeny s temn]/mimocnostmi, nešťastné
ve svékrutosti a zběsilosti' neboťi láska mezi těmito bytostmi prostoupenlmi
divokjm pohanstvímměla podobu zápasu.Tyto kroniky star:ichčasri(do tétolinie napŤ.patŤíi obsáhlj, Romtin o věrnémpfuitelstvíAmise a Amila, 1880)jsou
doslova nabity dějem, postavami,mnohdy je prudk! spád na rijmu vlastnímyšlence díla,kterouje zápas dvou kultur, dvou světrj- pohanskéhos kÍesťanskfm.
F. X' Šalda,kter! sledova|Zeyerovutvorbu se zájmem a věnovaljí nejednu
recenzi či delšístať,zprvu dosti kritické, teprve ve Zralémvěku dovedl Zeyera
ocenit.V jednom dopise RriŽeněSvobodovénapsal:,,[...]dopsaljsem dnes studli oZeyerovi a je mi z ní strašněsmutno.Vyrost| jsem na ní víc' neŽjsem myslel. A je mi smutno,žese mi zdá,Že jsempronikl smysl jeho tragiky a Žeje myslím ozvěnou méhosrdce. Zdá se mi, žerozumímjeho figurám, kterénemohou
dát nikdy vic, neŽkrajnícit, buď krajní]ásku, nebo krajnínenávist,kterése angaŽova|ydo životaceléa poněvadžnenínávratu,hynou jako víly po ránu' Mě.
Ťínit absolutnívíroua nedoměÍíse nikdy, poněvadžsmrtje realitou a jen realik smrti a hledajíjen jedno, dost velkou
tou. Všichni jsou zde na zemi pÍeurčeni
je
propast,kam se vrhnout.Je to k smrti smutná historie, stále v jádÍetáŽ co
1969:204).
(Tíživá
Samota
velkéa krásné,hledá svrij skon,.
ZrZ'eyerovj,ch figur (ak jim ŠaldaŤíká)byly častomonograficky analyzo.
(ze
váni Jan Maria Ptojhar,Rojko (z Domu U tonoucíhvězdy),Inultus,Samko
konstatobyla
a
Mahulena)
TŤílegend o krucifixu), Radriz (z dramatu Rad z a
vána jejich pasivita, introvertnost,neschopnostčelitnepÍízniživota.Zeyer by|
lyrismus a vypjatou emocionalitu svéhodíla častooznačovánza
p.o
"ltouo't'
|ásníka ženy.Však tarc zenirc hrdinky mají v jeho díle početní,ale mnohdy
i charakterovoupÍevahunad postavami mužsk]fmi.Zeyer hluboce ctil svoji
vzdělanou matku, po cel! životse obklopoval vzdělanymi a duchapln]ímiŽenami (sochaÍkaZ. Braunerová,sestry Kalašovy,K. Světlá, aj.). Soubor koresponjeno ana. Svou korespondencítakévzdal hold
dence s nimi je rovněŽ součástí

vymaněnou z konvenci vžitlch na konci století.
ženě,kterou chápe moderně,
mezi dvěma základnímiarchetypy:na jedpŤevážně
oscilují
figury
Tvto ženské
milující a odevzdaná aŽ do krajnosti
aŽ
éterická
bytost
čistá
andělsky
nésnaně
(Catarina
v Plojharovi, Mahulena aj.), na
obětovat
pro
muže
se
a odhodlaná
lásku
nahrazuje
nenávist,dobro kutost,
Ženy,
u
níž
démonické
typ
druhéstraně
(paní
z
Plojhara,F|áviazeTŤí
legend
Dragopulos
prostopášnost
morálníčistotu
pÍičleřují
postavy
K
nim
četné
Mahuleny
aj.)
se
Rad
a
z
ze
Runa
o krucifixu,
a obětavostí.Pochose moudrostí,pŤejícností
chtiv - ženz |idu, vyznačujících
jsou
Mtižemejim vyu
nich
hyperbolizovány.
vlastnosti
tyto
pitelně všechny
jednorozměrnost,
pňímočarost,
faktem však
Strnulost,
sošnou
až
tknoutjakousi
g|orifikací
i
ženy
se sotva
zp
sobem
intenzitou
a
svym
takovou
s
že
ztlstává,
vrstevník
Ve
v1ičtu
všech
těchto
.
u
autorovych
míÍe
setkáme
v souměŤitelné
vkusem
se
které
v
mnohém
korespondují
a
aspektŮ,
rysri
charakteristick1/ch
či spíšediváka televizníchseriálri a filmú (mytičazá|ibami dnešníhočtenáŤe'
nost, mystika, exotičnost,Žensk1yaspekt aj'), nem že z stat stranou Zeyerova
zá|iba v oněch ,,obnoven1ichobrazech...Spočíváve využivánítext starších,
kterévstupujído novéhotextu formou parafráze,aliterace, aluze, adaptace,kdy
tohototerpodlepŤedlohypúvodnívznlká text novf. ostatně secese,byťužívání
mínuv oblasti beletriese ještěv plnémíŤenevžilo,bjvá sv;/mzp sobem povaŽovánaza pŤedchridkynipostmoderny, v nížprávě intertextovosthraje podstat.
nou roli.
V recenzi TŤílegend o krucifixu ĚíkáF. X. Šalda:,,Zeyerje jistě nejcelejší
spisovatelsk1/
charakterz našístarégenerace'shoda mezi životema dílemjeho
je ríplnáa ce|á. Zde pŤestávávšecka kitická diskuse. A po tétostránce zasloužíjistě sympatii m|ádeže,zas|ouŽí,aby se jím inspirovalajako krásnym duchem, vroucíma oddan;/msrdcem..(Šaldal950: 38-58).
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Obraz chycenf Ietmov zrcadle
Zrcadloa zrcadlenív díle
JiÍíhoKaráskaze Lvovic
GINKA BAKARDŽ|JEVoVÁ

Jestližese uveden! název zdá někomu nějak povědom!, je to tím, žeje parufrázíjednohoKaráskova verše.lMěl by slouŽit nejenjako vychodisko k následujícím rivahámnad básníkovymobrazem,ale ijako odkaz k tvrirčímpotencímme.
tafory zrcadla.
Diskrétní,ale systematickápŤítomnost
zrcadlajako sémiotickyorganizující
princip a jako hranice mezi,,naším..a ,,cizím,,světem (ve všechz toho vypl!životaj.) nabíprostor,Já_Jinf' zdejší-tamní
vajícíchopozicích:vnitŤní-vnější
konotace,
Mezi
tradiční
v
Karáskovy
tvorby.
orientaci
interpretaci
zi zajimavou
poznání.
patŤí
snaha
o
zrcad|a,
nepochybně
doprovázejícíbohatou symboliku
je
jako
podmípozorování
pros
ednictvím
myšlení
Pojetízrcadla
stimulátoru
něno nejen logikou jazyka,2 nybrŽ ijeho fyzick;/mi charakteristikami, kterédo
Pojmy' na nichŽ
značnémíry pŤedurčují
směry jeho symbolickych rea|izací.3
jsou inverznía lehce mění svéhodnotícíkonospočívákatoptrická sémantika,o
tace.Zák|aďní opozičnídvojice tady tvoŤí:stálosťpomíjivost,hloubkďplocha'
nositel pravdy/prostŤedník
lži' klam/podstata.Každy z uveden1/chkomponentú
směsbareÝtÓn zmizí/jak obrazchycenyjen
/ kde nikdonechodí,
,,V těchsadechMinula, na stezcezapadlé,
(Karásek |995:23)
letmov zrcadle...Mrtvépňáte|ství
latinskému
s2ecullmod specuklr,
V současn;/ch
evropskychjazycíchje slovozrcadlosvlm púvďem pŤíbuzné
mir.It()rilrm
od mimr se základnímivfznamy
kteréznamená,,pozorovat'
zkoumat..,nebopozdně|atinskému
jménospemircir _fr., mirrur_ angl.'Spiesel- něm.,speccio_ it.).PŤídavné
',divitse,chtítvědět..(srov.napŤ.:
kulativní(rozvážnf,rozjímav! z latinského's2ecaldÍio,kterémuodpovídáíeckétheoríui),navazujena zrcadlo
ze slovanskfchja\čtšinapojmenování
(akoži negativní
speku|ování)'
s|ova- srov.speku|ace'
označení
téhož
gletlam. srov.ve slovnících:
zyki 7erkalo(rus'),zrcadto(čes,),
na s|ovesazroÍ',
z'žíti,
ogletlano(bu|.)poukazuje
DW (1905:22zZ),EDEL(t924:378),ESR! (1975:89),LR (19?6:639),Machek(1997:718).
Podrobnějiviz Eco |993: 22349,
jakoŽi ,,teorieobrazir..(Lindberg|976l'2|9).
Termínkatoptrikazahrnujevědeckézkoumáníodrrížení,
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Obraz chycenf letmov zrcadle

MRŠTÍK,Vilém
1902,,JuliusZeyer a českáliterárníkritika,.,in V. M.: Moje sny(Praha),str.
339-88

v díle
Zrcadloa zrcad|ení
JiÍíhoKaráskaze Lvovic

PŘÁTELSTVÍ BÁsNÍrÚ
1991PŤdtelství
bdsník (Brno:Host)

GINKA BAKARDZIJEVOVA

Šet-pe, FrantišekXaver
1950Kriticképrojevy3 (Praha:Melantrich)
TiŽIv^ sAMoTA
1969 Tíživdsamota. KorespondenceF. X. Šaldya RriŽeny Svobodové,ed.
J. Loužil,J. Mourkováa J. Wagner(Praha:odeon)
VLAŠÍNOVÁ,Drahomíra
in,.Návratykvelbj,m,ed.E. For.
odkazu..,
hodnoceniZeyerova
2000,,Proměny
str.59-64
univerzita),
(Praha-opava:
AV
ČR
a
Slezská
ÚČL
mánková
VoBoRNÍK, Jan
Augusta)
1897PoezieJuliaZeyera(Litomyšl:
ZEYER, Julius
1950Jan Maria Plojhar (Praha:Vyšehrad)

JestliŽe se uveden;ynázev zdá někomu nějak povědomy, je to tím, žeje parafrázíjednoho Karáskova verše.'Měl by sloužitnejenjako v;ichodiskok následuji
nad básníkov/m obrazem,ale i jako odkaz k tv rčímpotencímmecímrivahrá.rn
zrcadla.
tafory
Diskrétní,ale systematickápÍítomnost
zrcadlajako sémiotickyorganizující
princip a jako hranice mezi,,naším..a ,,cizim,,světem (ve všechz toho vypl1fživotaj.) nabíprostor,Já-Jinf' zdejší-tamní
vajícíchopozicích:vnitňní-vnější
zi zajimavou orientaci v interpretaci Karáskovy tvorby. Mezi tradičníkonotace,
doprovázejícíbohatou symboliku zrcad|a,patŤínepochybně snaha o poznání.
Pojetízrcadla jako stimulátoru myšleníprostiednictvímpozorováníje podmíněno nejen logikou jazyka,2 nybrž ijeho fyzick1/mi charakteristikami' kterédo
značnémíry piíedurčují
směry jeho symbolickych realizací.3Pojmy, na nichž
jsou inverznía lehce mění svéhodnotícíkonospočívákatoptrická sémantika,a
h|oubkďplocha,
tace.Zák|adníopozičnídvojice tady tvoŤí:stálost/pomíjivost,
nositel pravdy/prostŤedníklži, klam/podstata. Každy z uveden;/chkomponentťr
IJt.C!'.dahMilulaDíe'!adlé'/kd.nitdoÉdsď'Ín.tbď.ttÓnízmií/j.kob@ď'enyi.n
l.fu
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v ftldl."

MŇé ďílkNÍ

(xÍá** 1995:23)

l

v euč&nÍch.vÍopddth jlzyclc'' j.llM
'radto !v'D drd.m pilhlué lalid.lému 'p..!&' od sp..l,,.'
od '''Dr e 'lk&díni y''Úoy
bd. am'É.,dl'M'
zldm!ť' rcbo pÓ'Á'ě lÍiÚkém Dinfulil'
!F
./ivit 'q cbÚt vtd.r" (w' mpi| 't'Dir 'í1'' nid - ÚEl'' spiqzl - l.fr' q ck - n'} !fidw'l.jí'.rc
r aiwí (eví'!''
rczjí@' z ll.jÚlltb ipa!l't@ kÚém odpov'dí lérk n@d!i)' d'IMb Ň?aÁ|n
oE$L'.hji.
(j.l.ž i ÉsÚjv doič.í léhočllM - mr !Fru|t.' 'p.kulotánl)' résim pojEno íl '
o |čl''), Ósl.d.e oul') Doukmi. E sl*e zÉl. zí,'' fl.d'' - ry. rc.|ďn|dcb:
ryldz.t,,k(flL')',ta
'tl8)
Dw (1905:221 mEL ( 1924:173) FIRJ (l9'5: 39) LR llt& 639) Mr'tFL (1997:

,

po{trobdii vi, E6 l9CJ: 2XU9.

.

Ť.o o kdopfjl!

zdÍnuj. rrd4*é zl@unÁni Ód '.nÍ. jír'

i

"Dďi.

obfuiL" (LiÍdbqr 19rt6:219)'
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tohotomaximálně zjednodušeného
potenciálněpÍedpokládádvojí inschématus
terpretaci.Navrstvenív znam by mohlo dále pokračovatv unikátnímožnosti.
kterouzrcadlo poskytuječlověku,aby pozorovala poznal sám sebe,aby ziel nejenom na sebe, ale i do sebe' Pňisuzovanémagickévlastnosti zrcad|a,vypl1/vajíciz jeho neprrihlednosti'píedpokládajíschopnostukazovat na podstatu,skry.
tou za zdánlivostí,cožzákonitě vede k tématudvojníka,stínua snri,k jin1/mneznámym svět m a k proroctvím'o
Tradičnívyznam metafory zrcad|a,spojovany s aktem sebepoznání,se drisledně projevujei u J. Karáska, počínaje
archetypá|nísituacízrcadleníve vodě,
zadanoum tem o Narcisovi. Z rozmanitychsměrtj've kter ch se toto témarozvíjí,7
se v jeho tvorbě aktualizujevariantazahrnujícíproblémosobníidentifikace.Zrcad|enínabízísubjektumožnostobjektivníhopoznánísebe sama,čímžby
se měl utvrzovatjeho pocit reality.Jenževnímánívlastníosoby jako něčehojiného,odlršnéhood obvyk|1/chvnitíníchpÍedstavo sobě samémprudce rozkolísává drivěru ve vlastnívnímání.PŤi vzájemnémzaměĎovánípozic mezi sub.
jektem a objektem se projevujízák|adniepistemologicképaradoxyreflexe.obraz odráŽejicíse v zrcadle je současněi sám sebe pozorujícísubjekt i danost,
kteráje vnějšía cizí vtjčiněmu.V situacizrcadleníse individuumrozpolcujena jednéstraně mezi ri|ohamisubjektua objektu,na Stranědruhé_ mezi interním a externímhodnotícímhlediskem. Formální rozpo|cenostmezi fyzickou
konkretizacía zrcadlovym odrazem dále provokuje psychologickou rozervanost,vyvolanou simultánněprobíhajícím
utvrzovánímazamitánim vlastníidentity. Tím se uvádí paradoxníperspektiva,v niŽ zrcadlicíse subjektjako by pŤecházelza zrcadlo a pozorova|se zjeho vnitŤnístrany.Paradox tohotoZvratu,pŤi
němŽ se najednouoctnemeuvnitŤzrcadla,pŤipomínádávnou domněnku,Že tajemství zrcad|aje dosažitelné
jen zevnitŤ,žeten, kdo se je snažíodhalit, se nevyhnutelnědostanedo pasti zrcadIovéhoprostoru.
Rozpačit1/
dojem, kter vzbuzuje báseř Narkissos (Karásek |922: 30), vzntká z vyznamovékontaminaceparadigmatuvoda _ zrcad|o_ čas(a jí konstituovanémagnetickéoptickéiluze). odraz nabyvá schopnostizjevovatjinak nedo.
stupnévfznamy, jako by z nedoh|ednychhlubin těŽil na povrch hluboce zatajovanépodstaty.
.

UspoŤádanousystematizacisérniotick/chpotencízrcad|anabízÍLevin (l988: 8-| l). o rozmanit;/chfunkcích
zrcad|ové metafory v jejích |iterárních a meradiskursivních aspektech viz Protochristova ( l 996)'

..

pojmech (stín,dvojník) v encyklopedicklch slovnících:Biedermann ( l 992),
viz statě o zrcad|e a s ním spojen1Ích
(199.5).Daemrich (1987).Jobes (1962),MNM (1980),Seignoret(1988).
Cirlot (1962),Chevalier-Gheerbrant

'

nebo spíšenezbytnéhomezitexTatážbáse , viděna prizmatemeventuálního,
tovéhoporovnánís Undinou (Karásek |984:93),podléhátéžpsychoanalytickému
vlastníhoJá' V souladus nímobě dílajev1/kladuZrcadlajakoetapy ve vytvoŤení
reakcípozb váni anabj,vá.
vi znaky protikladn]/ch,avšaksoučasněprobíhajících
nípocitu sebesamapŤidotekuse sv m vlastnímzrcadlov m odrazem.V Undině,
stejnějako v Narkissovi, je ztvarřován obraz prvotníholidskéhostrachupňedztrátou identity. Tento vyznam se aktivizuje povahou vodního zrcad|a,kterévaruje
rozplynutínebo poh|cenítoho' kdo se nad nímsklání:,,v hlubipied nebezpečím
nu černouStiíhnutvoje tělo..(Undina, Karásek 1984:93); ,,zrcad|oznátajemn,!
vchod pouze/ do chmurnébrány zoufalství[...]..(Narkissos,Karásek 1922:32),
V těsnéspojitosti s pojetím zrcad|ajako znaku sebeuvědoměníje jeho tradičnínavazovánína taJemnéa záhad'né,na magii a divy, kterése vyskytují
i u J' Karáska. Podle logiky tétotradice zrcadlo by mohlo odebratnebo darovat
ve kterémse rozvíjízákladníhypoŽivot.Tím se obsahově naplřuje zaměŤení,
bytí)
sÍazezÍcadla- stín (ktery se dá ukrást anebo m Že nab t samostatného
a dvojník(znám,j nebo neznám,!,ale vŽdy děsivá projekce subjektu).8
Ve svych reprezentativníchdílech J. Karásek rozpracovává i jednu z jejich
nejvlraznějšíchmodifikací - motiv rozpolceníduše(Návštěva'Karásek l995:
97), ktery generuje ty sémantickékonkretizace zrcad|a,jež obsahujíideu záhadného,démonickéhonegativu.Témadvojníka v,lrazně vystupuje v Baladě
o dvojníku(Karásek |984: |40), kde je doslova ňečeno:
,,a v dušepocitech se
roztŤíštěnÝch
zh|íŽiš
/ jak v stŤepechzrcad|a,..,PÍitomse dározeznat i dalšívyznamová nuance _ snaha o pŤekonánírozervanosti'zprisobenáZmítajícímise
protiklady,a současněuvědoměnípÍedurčenosti
podobnéhorisilí.Na dosvědčení tradičnísymbo|iky zrcad|a,podle níŽje setkání s dvojníkem nebezpečné
a častoi pŤedzvěstí
záhuby,dílo končís|ovy:',cos odlučujese' cos padá do hlubiny [...]/ A cítím,vraždějej, Že vraŽdímsebe sám!..
Zdvojenj,a pŤitomjednotny je právě zrcad|ovy obraz zamitnut básníkemjako agentharmonickéhosou|adua pŤirozeného
poznání,avšakkompenzačněnahrazovánhloubavoua trlznivou sebeana|lzoua pokusem o dosaženíiracionálníhoa nevyzpytate|ného.
Ve stejnémSměru |Ze analyzovati situaci, pro Karáskovu poezii invariantní,
která napodobujestání pŤedzrcadlem (Zrcad|o, Karásek |921:21). V tomtéž
"
'

Viz Vinge | 967, Kristeva 1987: 102-21, Nolan | 990.
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Pozoruhodnésvou dtik|adností'jsou
Dějiny dvojníka.kterénabízíotokm Fischer (|965; 64-l04).
omračujícíhra dvojníkúneomezenlch putovánímv čase,hledánívymaĎujícíse iden(ity,je základní mecha.
nismus, na kterémje butlována i svérázná trilogie R on nl' tíímtígti(Rotn n Man|.retluMucnillenu' l 907; Sca.
raácl.r, l908: Ganvnétles.|925)
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tohotomaximálně zjednodušeného
schématus
potenciálněpňedpok|ádádvojí interpretaci.Navrstvenívyznamri by mohlo dá|e pokračovatv unikátnímožnosti,
kterou zrcadlo poskytuječlověku,aby pozorovala pozna|sám sebe,aby zŤelnejenom na sebe, ale i do sebe.PŤisuzované
magickévlastnosti zrcad|a,vypl1/vajicí z jeho nepruhlednosti, pŤedpokládajíschopnost ukazovat na podstatu' skrytou za zdánlivostí,coŽ zákonitě vede k tématudvojníka,stínua snri,k jinlm neznám!,m světrim a k proroctvím'o
Tradičnívyznam metafory zrcad|a, spojovany s aktem sebepoznání,se dťrsledně projevujei u J' Karáska, počínajearchetypálnísituacízrcadleníve vodě,
zadanoumltem o Narcisovi. Z rozmanit,lchsměrrj,ve kterlch Setoto témarozvíjí,'sevjeho tvorbě aktualizujevariantazahrnujícíproblémosobníidentifikace. Zrcad|enínabízísubjektumožnostobjektivníhopoznánísebe sama,čímžby
se měl utvrzovatjeho pocit reality.Jenževnímánívlastníosoby jako něčehojiného,odlišnéhood obvykl;./chvnitŤníchpíedstavo sobě samémprudce rozko.
lísává drivěru ve v|astnívnímání.Pňi vzájemnémzaměřování pozic mezi sub.
jektem a objektem se projevují zák|adníepistemologicképaradoxy reflexe. obraz odráŽejicíse v zrcadle je současněi sám sebe pozorujícísubjekt i danost,
kteráje vnějšía cizí vričiněmu. V situaci zrcadleníse individuum rozpolcuje na jednéstraně mezi lohami subjektua objektu,na stranědruhé- mezi inter-

TatÁžbaseíl,viděna prizmatem eventuálního,nebo spíšenezbytnéhomezitextovéhoporovnánís Undinou (Karásek |984:93), podléhátéžpsychoanalytickému
v;Íkladuzrcad|ajako etapy Ve vytvoŤenívlastníhoJá. V souladu s ním obě dílajereakcípozb váni anabyvávi znaky protikladn]Ích,avšaksoučasněprobíhajících
nípocitu sebe sama pŤidoteku se svym vlastnímzrcadlovfm odrazem.V Undině,
obraz prvotníholidskéhostrachu pÍedztrástejnějako v Narkissovi, j e zÍvítťtován
tou identity' Tento v;iznam se aktivizuje povahou vodního zrcadla, kterévaruje
rozplynutí nebo pohlcenítoho, kdo se nad ním sklání:,,v hlubipÍednebezpečím
nu černoustiíhnutvoje tě|o..(Undina, Karásek |984: 93);,,zrcadlo zná tajemny
vchod pouze/ do chmurnébrány zoufalství[...]..(Narkissos,Karásek |922:32)'
V těsnéspojitosti s pojetím zrcad|ajako znaku sebeuvědoměníje jeho tradičnínavazováni na tajemné a záhadné,na magii a divy, které se vyskytují
i u J. Karáska. Podle logiky tétotradice zrcadlo by mohlo odebratnebo darovat
život.Tím se obsahověnaplřuje zaměňení,ve kterémse rozvíjízák|adníhypostaze zrcadla - stín (ktery se dá ukrást anebo m že nab t samostatnéhobytí)
a dvojník(znám! nebo neznámy' a|e vždyděsivá projekce subjektu).8
Ve sv ch reprezentativníchdílech J. Karásek rozpracovává i jednu z jejich
nejv1fraznějších
modifikací - motiv rozpolceníduše(Návštěva,Karásek 1995:
97), ktery generuje ty sémantickékonkretizace zrcad|a,jeŽ obsahují ideu záhadného,démonickéhonegativu.Témadvojníka v,lrazně vystupuje v Baladě
o dvojníku(Karásek |984: 140), kde je doslova Ťečeno:
,,a v dušepocitech se
roztŤíštěn;fch
zhližíšl jak v stňepechzrcad|a,,.,PÍitom se dáÍozeznat i dalšív1/znamová nuance - snaha o piekonání rozervanosti,zprisobenázmítajícímise
protiklady,a současněuvědoměnípŤedurčenosti
podobnéhorisilí'Na dosvědčení tradičnísymboliky zrcad|a,podle nížje setkání s dvojníkem nebezpečné
a častoi pŤedzvěstí
záhuby,dílo končíslovy: ,,cosodlučujese, cos padá do hlubiny [...]/ A cítím,vraždějej' že vraždimsebe sám !..
Zdvojenj a pÍitomjednotn1/je právě zrcad|ovy obraz zamitnut básníkemjako agentharmonickéhosouladu a pŤirozeného
poznání,avšakkompenzačněnahrazovánhloubavoua tryznivou sebeanallzou a pokusem o dosaženíiracionál.
níhoa nevyzpytatelného.
Ve stejnémsměru lze analyzovati situaci,pro Karáskovu poezii invariantní,
která napodobujestání pŤedzrcadlem (Zrcadlo, Karásek |92|:27). V tomtéž

ním a externímhodnotícímhlediskem. Formální rozpolcenost mezi fyzickou
konkretizacía zrcadlov;/modrazem dále provokuje psychologickou rozerva.
nost,vyvolanou simultánněprobíhajícím
utvrzovánímazamitánim vlastníidentity. Tím se uvádí paradoxníperspektiva' v niž zrcad|icíse subjekt jako by pÍecháze| za zrcadlo a pozoroval se zjeho vnitŤnístrany.Paradox tohoto zvratu, pŤi
němžse najednouoctnemeuvnitŤzrcadla, pŤipomínádávnou domněnku,žetajemstvízrcadla je dosaŽitelné
jen zevnitÍ,žeten, kdo se je snažíodhalit, se nevyhnutelnědostanedo pasti zrcadlovéhoprostoru.
Rozpačitf dojem, kterf vzbuzuje báseř Narkissos (Karásek 1922:3o), vznlká z v,lznamovékontaminaceparadigmatuvoda _ zrcad|o- čas(a jí konstituovanémagnetickéoptickéiluze). odraz nab;iváschopnostizjevovatjinak nedostupnév,lznamy,jako by z nedohledn;íchhlubin těžil na povrch hluboce zatajovanépodstaty.
'

UspoŤádanou
systematizacisémiotick/chpotencízrcadlanabízílrvin (l988: 8-l |). o rozmanitlchfunkcích
(l996).
zrcad|ové
metaforyvjejích|iteriírních
a metadiskursivních
aspektechviz Protochristova

Pozoruhodnésvou drikladnostíjsouDějiny dvojníka,kterénabízíotokaÍ Fischer (I965:6.!-l04).

o viz statěo zrcadlea s nímspojen/chpojmech(stín,dvojník)v encyk|opedickfch
(l992),
slovnících:
Biedermann
(1988).
(1995),
(1987),
MNM (1980),
Seignoret
Cirlot(1962),
Chevalier-Gheerbrmt
Daemrich
Jobes(1962),
'

omračujícíhra dvojníkir neomezen/ch putováním v čase,h|edání vymaĎující se identiÍy,je základní mecha.
nismus, na kterémje budována i svérríznátÍilrogie
Ron nr'tžírui7ti (Ronán Manfreda Macnillenu, |9o7., Sca.
rabeus, |9o8i Ganvnédes' |925)

VizVinge 1967,Kristeva1987:102-21,
Nolan 1990.
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Kdybychom pokačovali v tomto směru' zjistili bychom, že se zrcadlovf
eÍ.ektprojevujejako základní kompozičníprincip i na rovině textovéstruktury
S kterou se jednotli- buď implicitně, nebo vjemově dostupně.Systematičnost,
pozitivu
pÍi
hra
negativu,
níž
sebou,
se navazují vyznamezi
a
ztcad|í
části
vé
principy,
zpochybřuje
na
kter;'/ch
dodatečně
spočíváKehké by.
textu,
nitě
mové
všudypŤítomny
Diskrétní'
ale
zrcad|ovy
efekt prisobí na
světa.
tí básníkova
je
rovinách
a
charakteristick1/
pro
nejen
kompozičně
architektonick]Ích
všech
jako
(Karásek
napÍ'
rondelov;/
cyklus
ze
sbírky
Zazděnd
okna
díla
ustálená
princip,
vyskytuje
kter;í
se
vyvoskoro
bezvfjimečně,
Leitmotivní
|995:25).||
|ávátentyŽdojem odrážení.Mechanismus opakovánívšaknenítakjednoduch!'
jak se na první pohled zdá _ (ltvary se neshodujíriplně, pŤičemŽse mezi částmi
vzájemně se zrcadlícímivytváŤejídalšívlznamové akcenty.
UŽ z téchtopostŤeh je patrné,že se v Karáskově tvorbě motiv zrcad|a realizuje pomocí dvou sémanticklch vrstev. Jedna obsahuje aktivní zamitání
hypostazí
schopnostiharmonickéhoodrazu, ta druhá vyr stá z kompenzačních
motivu. Na tomto hraničnímpásmu pohybujícímse mezi nazvanlm anenazvan;/m,zamítnutyma utvrzovan1imvyr stá básník v mnohovyznamovyvesmír.
Karáskova lyrikaje pozoruhodnásvou d slednou negacíschopnostipÍiroze.
néhoa harmonickéhozrcadlení.Podobn;/dojem je zprisobennavrstvenímzápor , vnucován vtíravlm opakovánímznak ' jejichž stálfm denotátemje matné'neodrážející
zrcadlo nebo jeho zvukoq/ ekvivalent _ nepÍítomnost
ozvěny
jako pŤekladzrcadlovémetaÍbrydo jinych smyslovlch koordinát.
To, co podněcuje čteníve směru katoptrickéhoeÍ'ektu,jsou nekonečné
a hladképlochy, kterépÍedpok|ádaji zrcad|ení.Avšak kaŽd! pokus o objevení
nějakéhopravděpodobnéhoodrazu v nich se zdámamy.Vody, pňeměnivšese do
kalnéhozrcad|a(Choréjaro,Karásek l984: 83), pozbyly svou reflexivníschopnost a strašísvou pohlcujícíneprrihledností.
Svou lhostejnostíneproniknutelné
je nebe- mrtvézrcadlo (HoŤec,ibid: 89) a ,'mrtvěsvítíslunce,pobledlá hyÍilova tváŤ..(Krajinav duši,ibid: 34).
Snad právě v aktivnímodmítáníreflektivníschopnostije skryt klíčk rozluštěníŤadysložit;/cha nepochopitelnychmomentriv Karáskově tvorbě a k dosa.
Ženíidentityjeho básnickéhovidění.VesmírvytvoŤen v jeho poezii je ponur1y
a temny. Kontury tohoto básnickéhosvěta se rozpllvají v noci, v soumraku,

kÓdu se dají rozluštitvykucující se ,,setkání..-s matkou (Má matka, Karásek
|984: 44), s podivn1importrétem(Portrét,Karásek 1995 49), s pŤítelem(PoslednípŤátelství,Karásek 1984: 48), s chimérickouláskou a s písní(Písně na
moÍi, Karásek 1984: 132), setkání vŽdy zaha|ená atmosférou záhady, Tato se.
tkání, která naplřují značnoučást Karáskovy tvorby, jsou současněbolestně
ozaiující.Ef.ekt zrcadlení se objevuje nejenom v pŤípadechautoreflexe,ale
i v nekonečnch autostylizacích(Jsem dítěSodomy' Karásek 1984:29).
Reflexivníschéma,,tvÍši
v tváÍ..se multiplikujemotivem snu a snění,kter;ije
stejnov znamov;/mdiskursivnímana|ogemzrcad|a(Nahota snri, Karasek l995:
157).'0v básni Záchvěje mrtva (ibid: 107) se projevujei dalšípozoruhodnámodifikace tohoto motivu - sebezdání.Sen, ve kterémse objevujevlastníosoba,je
v pŤímé
sémiotickésouvislosti s ireáln;í'msémantick;imkomponentemzrcadla,
pŤiněmŽ se odráženyobraz zjevujejako pňedzvěstzáhuby. Zmínénábáseř je pozoruhodná i tim, Že sen-pŤedtuchadostává svou personifikaci zjevenímstínu:
Zdá se mi, Že mám sen neurčitého
Života,kter;/byl jednou pravdou.
Sen života'tam někde do|e, nezměrnědole, kam vzpomínkamá klesá
teďjako olovnice v túř moŤskou,nenacházejícdna.
Mám vidění stínu,kter1/jde mimo mne, a kter se vrací zase ke mně'
A je mi' jako bych poznával toho, kdo vkročil mi v cestu'
Záchvéjemrtva (Karásek 1995: l07)
Paradoxní setkání-viděnívirtuÓzně opŤádáimp|ikovan! obraz vyznamovym
poňadímstrnulá maska _ stínmlčí- tváÍjinéhoživota_ hledí v mézraky - sen
klesá_ v propadlištěČasu.Tendencek rozrrjstánísítě,obsahujícísugestivníobrazy,kterédublujíužjednou naznačen,!
motiv zrcadla,se projevujesystematicky i v dalšíchdílech.Thk napŤ.v básni H|as z minulosti (Karásek l984: 94) pulsuje Ťetězoviténavazovánízrakli čist1/kov se zka|i| - v túnibezednoumizíškouzla mrtva jsou - jdou jak máry mrtv ch snrj mračnašedivá- slunce klesá
v hrob - v hlubinách duše_ hlas vždy v prázdno šel.Z toho vznikározpačity
dojem jako pÍi pozorovánízrcadla,kteréodrážísebe samo. U Karáskajsou tyto sebeodrážejícístruktury nekonečnéa sv;Ímzprisobem děsivé - zrcad|o zrperspektivu.
cadlícíse do jiného zrcad|auvádíhrťlzostrašnou

''

'.' Jen letmo bych zmínila, že paralela mezi zrcad|em a sněním se v Úp|nosti rea|izuje v romínl Goticktí t]uše-

Kompozice romálu Goticlai clušepŤipomínágotickou katedrálu právě drislednlm odráŽením ce|ku v každém
zjeho prukú. Ve stejnémsměru prisobí i svéráznéacad|ení udá|ostí,jejichž pomocí se protagonista snažízrekonstruovat uplynu|é chví|e, znaky věcí, kteréjsou jedinou realitou pro Karáskova reka. Ponrét pŤíbuzného,
kterf zemŤel v náboženskémšílenství,toulky Prahou, pňi nichž klášter karmelirek |áká neodo|atelnou démo.
nickou silou' návštěva u starétety, setkání s vysněnlm pŤítetem. všechna tato obsahovájádra explikují ten.
tyž konceptuální mode|, reprezentovan! zrcad|ením.

deníku,,chiméricklchv;/prav..snílka,
,jenž chtěl se opítiživotema koIem něhožsen životavlál stálejako ne.
odstraniteln:'závoj,,(|99|:9)' Ve zmíněnémrománu se sp|étározsáhlá síťvšemoŽn/ch|yricko.tematickfch
reminiscencí a aIuzí' a tím se stává svéraznjm zrcadlem tvrirčíhosubjektu.
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Kdybychom pokračovaliv tomto smětu, zjistili bychom, že se zrcadlovf
efbkt projevujejako základní kompozičníprincip i na rovině textovéstruktury
s kterou se jednotli.
- buď implicitně, nebo vjemově dostupně'Systematičnost,
pozitivu
píi
hra
negativu,
níž
sebou,
se navazují vyznamezi
a
zrcad|i
části
vé
principy,
zpochybřuje
na
kterych
dodatečně
spočíváKehké by.
textu,
nitě
mové
všudypňítomny
Diskétní,
ale
zrcadlovj
efekt prisobí na
světa.
básníkova
je
rovinách
a
charakteristicky
pro
nejen
kompozičně
architektonickych
všech
jako
(Karásek
napŤ.
rondelovf
cyklus
ze
sbírky
hzděrui
okna
díla
ustálená
princip,
kter!
se
vyskytuje
vyvoskoro
bezvljimečně,
Leitmotivní
|995:25).||
|ává tentyŽdojem odrážení.Mechanismus opakovánívšaknenítak jednoduchf,
jak se na prvnípohled zdá _ tvary se neshodujítlplně' pňičemž
se mezi částmi
vzájemnése zrcadlícímivytváÍejídalšívlznamové akcenty.
UŽ z téchtoposffeh je patrné,že se v Karáskově tvorbě motiv zrcad|a realizuje pomocí dvou sémantickych vrstev' Jedna obsahuje aktivní zamítáni
schopnosti harmonickéhoodrazu, ta druhá vyrristá z kompenzačníchhypostazí
motivu. Na tomto hraničnímpásmu pohybujícímse mezi nazvanym a nenazvan!m, zamítnutyma utvrzovanlm vyrŮstá básník v mnohov1iznamovyvesmír.
Karáskova lyrikaje pozoruhodnásvou dtislednounegacíschopnostipŤirozenéhoa harmonickéhozrcadlení.Podobny dojem je zprisobennavrstvenímzájejichŽ stá|1/mdenotátemje matporú,vnucován vtíravymopakovánímznakťr,
né'neodrážejicízrcad|o nebo jeho zvukov! ekvivalent _ nepŤítomnost
ozvěny
jako pŤekladzrcadlovémetafbry do jin1/chsmyslovych koordinát.
To, co podněcuje čteníve směru katoptrickéhoef'ektu,jsou nekonečné
a hladképlochy, kterépÍedpokládajízrcadlení.Avšak kaŽdy pokus o objevení
nějakéhopravděpodobnéhoodrazu v nich se zdámarny, Vody, pÍeměnivšese do
kalnéhozrcad|a(Choréjaro,Karásek 1984:83), pozbyly svou reflexivníschopnost a strašísvou pohlcujícíneprrihledností.
Svou lhostejnostíneproniknutelné
je nebe- mrtvézrcadlo (HoŤec,ibid: 89) a ,,mrtvěsvítíslunce,pobledlá h!Ťilova tváŤ..(Krajina v duši,ibid: 34).
Snad právě v aktivnímodmítáníreflektivníschopnostije skryt klíčk rozluštěníŤadysložit1/cha nepochopiteln1/chmoment v Karáskově tvorbě a k dosaženíidentityjeho básnickéhovidění'VesmírvytvoŤen;/
v jeho poezii je ponur1i
a temnÝ. Kontury tohoto básnickéhosvěta se rozplyvají v noci, v Soumraku,

kÓdu se dají rozluštitvykrucujícíse ,,setkání.,_s matkou (Má matka, Karásek
1984: 44), s podivn1im portrétem(Portrét,Karásek 1995: 49), s pŤítelem(PoslednípÍátelství,Karásek 1984: 48), s chimérickouláskou a s písní(Písně na
moÍi, Karásek 1984: 132), setkání vŽdy zaha|ená atmosférou záhady. Tato setkání' která naplřují značnoučást Karáskovy tvorby, jsou současněbolestně
ozaÍující.
Ef.ekt zrcadlení se objevuje nejenom v pŤípadechautoreflexe' ale
i v nekonečnch autostylizacích(Jsem dítěSodomy, Karásek 1984:29).
Reflexivníschéma',tváíív tváŤ..se multiplikujemotivem snu a snění,kteryje
stejnovyznamovm diskursivnímanalogemzrcad|a(Nahota snri, Karásek l995:
157)''0v básni Záchvěje mfiva (ibid: 107) se projevujei da|šípozoruhodnámodifikace tohoto motivu - sebezdání.Sen, ve kterémse objevujevlastníosoba,je
v pŤímé
sémiotickésouvislosti s ireáln m sémantic|gím
komponentemzrcadla,
pŤiněmžse odráŽen1iobrazzjevujejako pŤedzvěstzáhuby. Zmínénábáseřje pozoruhodná i tim, Že sen_pŤedtucha
dostává svou personifikaci zjevenímstínu:
ZÁá se mi, že mám sen neurčitého
Života,ktery byl jednou pravdou.
Sen Života,tam někde dole, nezměrnědo|e,kam vzpomínkamá k|esá
teď jako olovnice v triř moŤskou,nenacházejícdna.
Mám vidění Stínu,kter]ijde mimo mne, a kter se vraci zase ke mně.
A je mi, jako bych poznáva|toho, kdo vkročil mi v cestu.
Záchvéjemrtva(Karásek l995: 107)
Paradoxní setkání-viděnívirtuÓzně opňádá implikovany obraz vlznamovlm
poŤadímstrnulá maska - stínmlčí- tváŤjiného života_ hledív mézraky - sen
klesá - v propadlištěČasu.Tendencek rozr stánísítě,obsahujícísugestivníobrazy,kterédub|ujíužjednou naznačenymotiv zrcadla,se projevujesystematicky i v dalšíchdílech.Tak napŤ.v básni Hlas z minulosti (Karásek |984:94) pu|suje Ťetězoviténavazování zrakťrčist! kov se zka|il _ v t ni bezednou mizíškouzla mrtva jsou - jdou jak máry mrtv1ichsn mračnašedivá- slunce klesá
v hrob - v hlubinách duše- hlas vŽdy v prázdno šel.Z toho vzntkározpačity
dojem jako pŤipozorovánízrcadla, kteréodráŽísebe samo. U Karáska jsou tyto sebeodrážejícístruktury nekonečnéa sv1im zprisobem děsivé - zrcad|o zrperspektivu.
cadlícíse do jiného zrcad|auvádíhrťrzostrašnou
'., Jen letmo bych zmínila, že paralela mezi zrcadlem a sněním se v Llplnosti realizuje v romíll

.'Kompozicerománuooticl<itlušepÍipomínágotickoukatedrálupÉvědrls|edn/modráženímcelkuvkaždém
zjeho prvkri.Ve stejném
zÍe.
snaží
pomocíse protagonista
zrcadleníudátostí,jejichž
směrupúsobí
i svérázné
konstruovat
pÍíbuzného,
uplynuléchvíle,znaky věcí,kteÉjsou jedinourealitoupro Karáskovareka.PonÍét
kter! zemiel v náboženskérn
démo.
ší|enství,
tou|kyPrahou,pii nichžklášterkarme|itek|áká reodo|ate|nou
nickousilou, návštěva
- všechnatatoobsahovájádraexp|ikujítenu staÍé
tety,setkánís vysněnlm príre|em
r!žkonceptuální
model,reprezentovan!
zrcadlením'

Goticki t]uše.

deníku,,chimérick;/ch
vlprav,.snílka, ,jenžchtě| se opítiživotema kolem něhožsen životavlál stálejako ne.
odstraniteln:Í
závo|,(|99|:9)' Ve zmíněnémrománu se splétározsáhlá síťvšemožnlch|yricko.tematickfch
reminiscencí a aluzí. a tím se stává svéraznym zrcadlem tvr]rčíhosubjektu.

257

256

E-

v šeru,v kalném západu,v mlčícícha chladnlch vyšinách,v mlhách, v kouŤi,
v popelu, v prachu.Tma je tak všemohoucí,
že,,okonerozliší,kde nebe šedivé,
kde země šedá..(Spleen,Karásek 1984:3l). Je to oh|uchl svět, v němŽ ,,všetichu podléhá..(Hudba siesty, ibid: 34), aby vládlo ,jen mlčenía němy spánek..
(Meditace v kapli svatováclavské'ibid: 75). Asi právě proto zde místoobraz
víŤístíny, které se uplatřují jako negativníalternativa normálního,jasného
a harmonickéhoodrazu.
Tento vesmír je téŽ nepoznateln!, protožeje neproniknuteln1/(z této perspektivy specifickéhovyznamu nabyvajínázvy jako Poznáni, Karásek 1995:
1l0, a Hnus poznáni, ibid: l59). Nedosažitelnosttohoto světa pŤedurčuje
vljimečnězávažnoufunkci, kterou získávajív Karáskově lyrice pojmy Záhada, Tajemství,Neznámo. Na druhou Stranuto zprisobujev jeho poetickémslovníku
hojn;fv skyt slov jako: zastňeny,ponury' kaln1i,zavŤen'!,zazdén,!,
neproniknu.
teln1/,bezedny,pochmurn!, pr ázdny,m lčenliv!,vybledl!...
Nepr hlednost,tma a oh|uchlostjako dominantnícharakteristikybytíse objevují u Karáska v nerozlučné
spojitosti.Yfrazn!, kaz jejich simu|tánnostinalezáme v sonetu PÍíšerná
loď (Karásek l995: l8):

v hrobechzasypanéoči..(oči'Karásek
zuienazhaslénavěky,,v rakve zavÍené,
gs: s+).Yzbuzeny k životu,pohlcují toho, kdo se v nich zrcad|i..,,utonul
t e,,(Zn\enéoči,Karásek l995: l3l)' aby se nakonec saisem vjich prúsvitavé
my staly vyhaslfm a matnym zrcadlem: ,,zrakŮ čistykov se zkalil pojednou..
(Hlas z minulosti, Karásek 1984:94).
Zkompenzačního h!Ťeníobraz , kterénavazují na pŤedstavuzrcadla a poperspektivymotivu, vyplfvá paradoxdrjsledněse
skytujírozmanitésémantické
odrazu.Jedna ze zák|adních
v tétopoezii projevující- vnucovaná nepňítomnost
funkcí zrcadla v Karáskově tvorbě je označeníprázdna, pustoty
sémantick;/ch
a smrti.Jeho zjevenív prostoráchprázn1/cha opuštěn]ichjejichobyvateli explikuje z hlediska katoptrickéhomyšleníepistemologicky rozpor - co by mohlo
odrážetzrcad|o, nastaveno k prázdnémuprostoru, a zdaby mohl existovat zrpozorujícíhose subjektu.
cadlov! odrazza nepŤítomnosti
U Karáska se tento paradox pňedstavujekomplikovanou variantoudvojsmyslnénegace.V Rekviem (Karásek l995: 56) se ,,v zrcadle paměti..zjevujírysy
umírajícíhobratra, které postupně zmizí jako bled! stín. V Benátsk1fch zrca.
dlech (ibid: 51) odráŽejícíplochy chovají obrazy minulych dob jako svérázny
odpor proti času,kter1/všechnoobracív prach.V obou básníchjeschopnostodráženípŤedemrozkolísaná.Benátská zrcadlajsou ,,kalnáa šeráa mdlá..a slep.
nou v chvějivémpfítmí;v bezcitnénoci Rekviem je hladina šerá,němá a mrtvá.
Nezachytitelnálogika a enigmatika vytvoŤench konfiguracíproblematizujízákladníexistenciálníaxiomata a zpochybřují kritériak orientaci v záhadě byÍi.
Ztotožřuje se zrcadlovéa mentální,hranice mezi skutečnyma pomys|nym se
ztráci.Y kontextu ostatníchděl téŽesbírky obě básně nablvají dalšíchvyznamov1/chperspektiv:pŤessvou obsahovourozmanitostse v nich drisledněobjevují katoptrickémetafory, kterése rozjímajijako nevysvět|itelná záhada. PÍesto zrcadla nejsou sjednocujícímtématemtěchto děl. PŤes velky zájem, ktery
básníko ně projevuje,základním _ i kdyŽ má|okdy pŤímovysloven1/m- problémemv nich je Čas.
Proč si Karásek zvolil zrcadlo k promyšleníideje času,se na první pohled
zdá nepochopitelné.
V ustá|enémpojetíje zrcadlo tak stabilně vázáno na pŤedstavy prostorové,že
pokus ojeho zakotvenív temporálníperspektivěby se zdáI
jako hloupá provokace' Existuje však tradice, která spojuje zrcadlo s časem_
jeden z jinotajn1/chv;iznamri zrcad|a je, Že ukazuje minulost nebo budoucnost.
Idea temporálníasymetrie zrcadlovéhoodrazu je v pŤímé
souvislosti s chápáním,žezrcadlo neukazujevidite|nostvěcí,ale jejich podstatu,resp.je to ,,vševidícízrcadlo..,ve kterémse zjevují obrazyi z těch nejodlehlejších
míst.Všechny tyto modifikace, tykajícíse znakovéhoparadoxu zrcad|a,podmiřují poruše-

V neznám;/chmoĚíchneznám1/chzemí
na mrtq/ch vodách hlubok! klid:
v zsínalémnebi měsíční
štít
bez lesku, bez barvy, smutn a něm!.
Tento vesmírodsuzuje k slepotě,protožese v něm světelnépaprsky rozptylují
a tonou,anižse mohly odrazit a znásobit záÍia tÍpyt.Para|elněs motivem oslepení se v Karáskově poezii rozvíji i témahluchoty.Jediny zvuk v tom vysněnémsvětě je vlastní vfkŤik' ktery, dŤívenežse dočkal ozvěny, je zavražděntichem (,'ticho vraždímrij v!kŤik.._ Záchvěje mrtva, Karásek 1995: 107). oči
jsou mrtvéa zbavenéschopnosti vnímat(,,v mé mrtvézraky svítíslunce, nestvoŤené
pro méoči..- ibid.). Méněcennostsmyslrije korelátemvjemovénedo.
_ zbaven světla a ozvény,
sažitelnostitohoto vesmíru vyraznlch nepŤítomností
zbaven směru a dimenzí.
Tím se dostávámek dalšímuprojevu pot|ačované
schopnostiodrážení-kzrcadlu očí.Metafora za|oŽenána pŤenosuoči-zrcadlo jako možnosti harmonickéhoodrazu a jako prameni záÍenimá za sebou d|ouholetoua, zdá se, uŽ zbana|izovanou tradici. V Karáskově poezii je však i tato metafora pŤevrácena
a provokuje sv;/m netradičnímvyznamov;/m registrem.Vnímání zazděnych
..
oken jako ,,otvorypŤíšerné
a plnépavučin[..']jak oči slepc pozvolna nava.
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v šeru,v kalném západu,v mlčícícha chladn;Íchvyšinách,v mlhách, v kouŤi,
v popelu, v prachu.Tma je tak všemohoucí,
Že ',oko nerozliší'kde nebe šedivé,
kde země šedá..(Spleen,Karásek |984: 3 l ). Je to ohluchly svět, v němž,,všetichu podléhá..(Hudba siesty,ibid: 34), aby v|ádlo ,jen mlčenía něm! spánek..
(Meditace v kapli svatováclavské,ibid: 75). Asi právě proto zde místoobraz
víŤístíny, které se uplatřují jako negativníalternativa normálního,jasného
a harmonickéhoodrazu.
Tento vesmír je téžnepoznateln , protožeje neproniknuteln1/(z této perspektivy specifickéhov;/znamunablvají názvy jako Poznáni, Karásek 1995:
1l0, a Hnus poznánÍ,ibid: l59). NedosaŽite|nosttohoto světa pÍedurčuje
v!jimečnězávaŽnou funkci, kterou získávajív Karáskově lyrice pojmy Záhada,Ta1emství,Neznámo. Na druhou stranu to zprisobujev jeho poetickémslovníku
hojn1fv1fskytslov jako: zas enÝ, ponury, kaln , zavÍen!,zazděn,!,neproniknuteln, bezedny,pochmurny,prázdn!, mlčenlivy,vybledl!...
Nepr hlednost,tma a ohluchlostjako dominantnícharakteristikybytí se objevují u Karáska v nerozlučné
spojitosti.Yyrazny rikaz jejich simultánnostinalezáme v sonetuPÍíšerná
loď (Karásek l995; l8):

v hrobechzasypanéoči..(oči'Karásek
zuienazhaslénavěky ,'v rakve zavíené,
ss: s+1.Vzbuzeny k životu,poh|cujítoho, kdo se v nich zrcad|í:,,utonul
isem v jich prrisvitavé| e,,(Ze|enéoči'Karásek l995: 13l), aby se nakonecsamy staly vyhasl;/ma matn;ímzrcadlem: ,,zrak čist1/kov se zkalil pojednou..
(H|as z minulosti, Karásek 1984:94).
obrazti, kterénavazují na pňedstavuzrcadla a poZkompenzačního h1yňení
perspektivymotivu, vypllvá paradoxdŮsledně se
skytujírozmanitésémantické
odrazu' Jedna ze základních
v tétopoezii projevující- vnucovaná nepŤítomnost
funkcí zrcadla v Karáskově tvorbě je označeníprázdna, pustoty
sémantick;ích
a smrti. Jeho zjevenív prostoráchprázn;ícha opuštěnfchjejichobyvateli explirozpor - co by mohlo
kuje z hlediska katoptrickéhomyšIeníepistemo|ogick1/
odráŽetzrcadlo, nastavenok prázdnémuprostoru,a zdaby mohl existovat zrpozorujícíhose subjektu.
cadlov! odrazza nepŤítomnosti
U Karáska se tento paradox pÍedstavujekomplikovanou variantoudvojsmyslnénegace.V Rekviem (Karásek 1995:56) se ,,v zrcad|epaměti..zjevujírysy
bratra, kterépostupně zmizí jako bledy stín.V Benátskych zrcaumírajícího
dlech (ibid: 51) odrážejícíplochy chovají obrazy minulych dob jako svérázny
odpor proti času,ktery všechnoobracív prach.V obou básníchjeschopnostod.
ráženípŤedemrozkolísaná.Benátská zrcadlajsou ,,kalnáa šeráa mdlá..a slepnou v chvějivémpÍítmí;
v bezcitnénoci Rekviem je hladina šerá,němá a mrtvá.
konfigurací prob|ematizuji záNezachytitelná logika a enigmatika vytvoŤen1/ch
kladníexistenciálníaxiomata a zpochybřují kritériak orientaci v záhadě bytí.
Ztotožřuje se zrcadlovéa mentální,hranice mezi skutečnlm a pomyslnlm se
zÍráci.Y kontextu ostatníchděl téŽesbírky obě básně nablvají dalšíchvyznamov1ychperspektiv:pŤessvou obsahovourozmanitostse v nich drisledněobjevují katoptrickémetafory,kterése rozjímajíjako nevysvětlitelnázáhada. PŤesto zrcadla nejsou sjednocujícímtématemtěchto dě|. PŤes velky zájem, ktery
básníko ně projevuje,základním - i když málokdy pÍímovyslovenlm - problémemv nich je Čas.
Proč si Karásek zvolil zrcadlo k promyšleníideje času'se na první pohled
zdá nepochopitelné.
V ustálenémpojetíje zrcadlo tak stabilně vázáno na pĚedstavy prostorové,žepokus ojeho zakotvenív temporálníperspektivěby se zdál
jako hloupá provokace.Existuje však tradice, která spojuje zrcadlo s časem_
jeden zjinotajn1/chvlznamri zrcadlaje, že ukazuje nrinulostnebo budoucnost.
Idea temporálníasymetrie zrcadlovéhoodrazu je v pŤímé
souvislosti s chápáním,žezrcadlo neukazujeviditelnost věcí,ale jejich podstatu,resp.je to ,,vševidícízrcadlo..,ve kterémse zjevují obrazyi z těch nejodleh|ejších
míst.Všechny tyto modifikace, tykajícíse znakovéhoparadoxu zrcadla,podmiřují poruše-

V neznám;ich moňíchneznám,lch zemí
na mrtvlch vodách hlubok! klid:
v zsína|émnebi měsíční
štít
bez lesku, bez barvy, smutn1ia něm1i.
Tento vesmírodsuzuje k slepotě,protožese v něm světelnépaprsky rozptylují
a tonou,anižse mohly odrazit a znásobit záíi a tfiyt. Paralelně s motivem oslepení se v Karáskově poezii rozviji i témah|uchoty.Jedin]ízvuk v tom vysněném světě je vlastní vfkŤik' ktery, dííve nežse dočkal ozvěny, je zavraŽdéntichem (,,ticho vraždímrij v!kĚik.._Záchvéje mrtva, Karásek 1995: 107). oči
jsou mrtvéa zbavenéschopnosti vnímat(,,v mé mrtvézraky svítíslunce, nepro méoči..- ibid.).Méněcennostsmyslrije korelátemvjemovénedostvoŤené
_ zbaven světla a ozvěny,
sažitelnostitohoto vesmíruvlraznlch nepŤítomností
zbaven směrr!a dimenzí.
Tím se dostáváme k dalšímuprojevu potlačované
schopnostiodrážení_kzrcadlu očí.Metafora za|oženána pňenosuoči-zrcadlojako možnostiharmonickéhoodrazu a jako prameni záÍenimá za sebou dlouholetou a, zdá se, už zbanalizovanou tradici. V Karáskově poezii je však i tato metaÍbrapievrácena
a provokuje svlm netradičnímvlznamovfm registrem.Vnímání zazděnych
oken jako ,,otvory pňíšerné
a plné pavučin[...]jak oči slepcti..pozvolna nava.
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ní v systémuaxiomat ZÍcad|eni(v konkrétnímpŤípaděse rušíaxioma synchronie mezi odrazem a zrcad|icim se subjektem)''2lluze o spolehlivém a pŤímém
spojenímezi pŤedstavami
a tím vším,co se všeobecněpovažujezareá|né,je zamítnuta. Karáskova zrcadla nenabíze1ipravděpodobnostníreprodukci skutečnosti. Jejich zák|adni charakteristikouje, že pohlcujíčas.Proto ani obrazy se
nepoddávajíjednoznačnému
popisu _ jsou současněprchavéi ustálené'Jejich
nedrislednostje pňedevším
temporální.
V básni Benátská zrcaď|a temporální perspektiva vznt'ká mezi modifikující
se rétorickouotázkou ,,Kde jsou.'.?,, a jeji refrénovitěse opakujícíodpovědí:
,,Dávno tu, dávno jiŽ smutno a ticho...Stav mezi minulostía budoucností,ne.
poddajnf popisu nebo definici, se naznačujezvratnlmi body utvoŤen1imi
mezi
rozmanit1imi odrazy, kterése zjevují v zrcadlech: hladképarkety podlahy, tančícínohy, dmoucí se řadra, shrbenápostavastaréhoklíčníka.
Karáskovo zrcadlo odmítá ukázat nějak1yfixovan,! obraz, poněvadžse podrobuje záměru vyhledat podstatu,nikoli klamnou zdánlivost. A tato nedosažite|ná
identita neníkonkétní obraz,ale paměť,chápaná jako most nad propadlištěmčasu' Realita se promítádo minulosti.Jejíkoordináty se rozkládajív čase.Propletenízrcadlovémetafory s temporálními vlznamy se uskutečřujev tom ideovém
systému've kterémse identita hledá v dějinách s nadějízrekonstruovatprivodní
spojitost a celistvost bytí z jeho roz íštěnychfragmentri.Avšak čas,kter1/by měl
uspoŤádatproblematickou realitu, je neodvratn a tajupln1/.
Z temnotjsem vyšel,v temnotyjdu.
Ó duše,chápeštu záhadu?
Nechvěj se, zraku, pohlédniv tmu,
V čern! ten otvor, z hrobu jenŽ zeje|
Nevidíštvary,jak se tam vlní?
Necítíšzávraťtušení?
Utiš se, duše,a naslouchejzbožně.
Uslyšíšztemna v rizkostech
Zádumčlvy rytmus zeslabléhudby'
vod'
Zt|umeny nápěv nejspodnějších
Tam dole, tam dole, tam dole,
Zv|něnéakordy váhavépísně'
Propadlév hroby staletí.
Z temnotjsem vyšel (Karásek 1995: 100)
',
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Proto není nic divného na tom, že se v Karáskově tvorbě zrcadlo projevuje
ijako obrazzáhady, kterou v sobě skryvá čas.Záhada se však nedá pozorovat, mohla by se jen prožítiracionálními poeticklmi transformacemi_ v zÍcadlovémsvětě měnícíchse perspektiv,v nerozlučnostivědomía podvědomí,
v navrstveníkulturních symbolri. Obrazy, které,,vystupujíz dávno mrtvych
a spl;/dob..(Meditace v kapli svatováclavské,Karásek 1984:15), se StŤídají
vajíjako v děsivémsnu' vynoŤujíse jako hrozn hybrid rriznorod;ichmytolos paradoxními,ale svou podstatoulogic.
1émat,v němžse duševníkÍečkŤíží
(Monsalvat
a
Graal,
Sedm mečri,KÍiŽování,Hekatés vlasy
kymi asociacemi
v).
had
Problematika bytí se interpretujezákladní opozicí čas_ věčnosta dále se
pÍevádído kÓdu prostorového'Podobná souvztaŽnostse objevuje v jednom
a enigmatick]1;ch
projevúzrcad|a- v básni Umění (Ka.
z nejpozoruhodnějších
46).
v
ní
po
1984:
se
touha
nedosažitelném
rásek
zrcadlovémsvětě,jako korektiv nicoty atryzně reality, konkretizuje znázornénímnekonečnéhopádu do
prostoru za zrcad|em,označenéhojako věčnost, ozaÍujici chvíle se u J. Karáska soustŤed'ují
v prudkém,nepojmenovanémpňechodu pŤeshranice mezi zdejšímia tamními prostory zrcad|ovéhladiny:
Já okna zazděnájsem pŤecepŤelomil
a v očipaprsekjsem pŤijalvěčnychsvětri'
Umění (Karásek |984: 46)
Zkoumání motivu zrcad|a v Karáskově tvorbě nalézá své odtivodnění nejen
z hlediska literárníchdějin. Anallza obrazu, ktery má podstatnousémiotickou
tilohu v esteticemodernismuve všechjeho rozmanit;ich směrecha kterj dostává svou rovnocennou rea|izacl i u jinych autorú(J. Zeyer, A. Sova, o. BŤezina,
K. Hlaváček,J. opolsk!, J. Kvapil, o. AuŤedníček
aj.),umožřuje spatŤitKaráskovo místove vztahu k českémua evropskémumodernismujin1im zpúsobem,
neŽbyl zatímustálen.
Na základě pÍedložen1fch,
nebo spíšeperspektivněnavrženychrivah by mohla dostatdalšívysvětleni i otázka vztahu mezl J. Karáskem ajeho pňedchridci.
Paradoxnípňítomnost/nepŤítomnost
zrcadleníby se dala objasnit i kategoricky
prohlášen1/m
odstupem od pÍedchozítradice, uvědoměl1im zamítánimvšeho,co
se.hodnotíjako cizí vliv, pŤestose všakvracído jeho tvorby _ neodbytněa potaJmu_ v modifikovanÝch a těžko rozeznatelnÝchvariantách.
Charakteristicképro J. Karáska je, ze tajemn1;mivchody, temn!mi branami,
zazděn;/miokny s dušemi mrtvych píicházínepojmenovaná,ale mocně prisobí-
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ní v Systémuaxiomat zrcad|eni (v konkrétnímpňípaděse rušíaxioma synchronie mezi odrazem a zrcadlicím se subjektem).'2Iluze o spolehlivém a píímém
spojenímezi pŤedstavami
a tím vším,co se všeobecněpovažujezareá|né,je zamítnuta. Karáskova zrcad|a nenabízejípravděpodobnostníreprodukci skutečnosti. Jejich zák|adni charakteristikouje, že pohlcují čas.Proto ani obrazy se
nepoddávajíjednoznačnému
popisu - jsou současněprchavéi ustálené.Jejich
ned slednostje pŤedevším
temporální.
V básni Benátská zrcad|a temporální perspektiva vzniká mezi modifikující
se rétorickouotázkou ,,Kde jsou...?..a její refrénovitěse opakujícíodpovědí:
,,Dávno tu, dávno již smutno a ticho...Stav mezi minulostía budoucností,nepoddajn! popisu nebo definici, se naznačujezvratn1imibody utvoŤenymimezi
rozmanitlmi odrazy, kterése zjevují v zrcadlech: hladké parkety podlahy, tančícínohy, dmoucí se řadra, shrbenápostavastaréhoklíčníka.
Karáskovo zrcad|o odmítá ukázat nějakj fixovany obraz, poněvadžse podrobuje záměru vyhledat podstatu,nikoli klamnou zdánlivost. A tato nedosaŽjte|ná
identitaneníkonkrétniobraz,ale paměť,chápanájako most nad propadlištěmčasu. Realita se promítádo minulosti.Jejíkoordináty se rozkládajív čase.Propletenízrcadlovémetafory s temporálními v1iznamy se uskutečřujev tom ideovém
systému,ve kterémse identita hledá v dějinách s nadějízrekonstruovatprivodní
fragment . Avšak čas,kter! by měl
spojitost a celistvost bytí z jeho roztŤíštěnÝch
problematickourealitu,je neodvratnya tajuplny.
uspoŤádat
Z temnotjsem vyšel,v temnotyjdu.
Ó duše,chápeštu záhadu?
Nechvěj se, zraku, pohlédniv tmu'
V čern! ten otvor, z hrobu jenžzeje|
Nevidíštvary,jak se tam vlní?
Necítíšzávraťtušení?
Utiš Se,duše,a naslouchejzbožně.
Uslyšíšz temna v zkostech
Zádumčivy rytmus zeslabléhudby,
Zt|umeny nápěv nejspodnějšíchvod'
Tam dole, tam dole, tam dole,
Zv|něnéakordy váhavépísně'
Propadlé v hroby staletí.
Z temnotjsem vyšel (Karásek 1995: l00)
., Podrobněji o axiomatice ztcad|aviz lrvin
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Proto není nic divného na tom, Že se v Karáskově tvorbě zrcadlo projevuje
i jako obraz záhady, kterou v sobě skryvá čas.Záhada se však nedá pozorovat, mohla by se jen prožítiracionálními poetick;imi transformacemi_ y zÍcadlovémsvětě měnícíchse perspektiv,v nerozlučnostivědomía podvědomí,
v navrstveníkulturních symbolri. obrazy, které,,vystupujíz dávno mrtv1ich
a splydob.. (Meditace v kapli svatováclavské,Karásek |984:75), Se StŤídají
vynoŤují
snu,
sejako
hrozn
hybrid
rriznorod;/ch
v
mytolovajíjako děsivém
s paradoxními,ale svou podstatoulogicgémat,v němžse duševníkňečkŤíží
(Monsalvat
a
Graal,
Sedm mečri,KÍižování,Hekatés vlasy
kfmi asociacemi
hadriv).
Problematika bytí se interpretujezákladní opozicí čas_ věčnosta dále se
pŤevádído kÓdu prostorového.Podobná souvztažnostse objevuje v jednom
z nejpozoruhodnějšícha enigmatickych projevri zrcad|a - v básni Umění (Kazrcadlovémsvětě,jako korásek l984: 46). V ní se touha po nedosažitelném
reality,
konkretizuje
nicoty
atryzně
znázornéním
nekonečnéhopádu do
rektiv
prostoruzazrcad|em' označenéhojakověčnost.ozaŤujícíchvíle se u J. Karásv prudkém,nepojmenovanémpŤechodupŤeshranice mezt zdejka soustŤed'ují
šímia tamními prostory zrcad|ovéhladiny:
Já okna zazděnájsem pňecepňelomil
a v očipaprsekjsem pŤijalvěčnlch světri'
Umění (Karásek 1984: 46)
Zkoumání motivu zrcad|a v Karáskově tvorbě nalézá své odtjvodnění nejen
z hlediska literárních dějin. Analjza obrazu, kter! má podstatnou sémiotickou
tilohu v estetice modernismu ve všechjeho rozmanitlch směrech a kter1/dostává svou rovnocennou rea|izaci i u jinych autorri (J. Zeyer' A. Sova, o. Bňezina,
K' Hlaváček,J' opolsk!, J. Kvapil, o. AuŤedníček
aj.),umožřuje spatŤitKaráskovo místove vztahu k českémua evropskémumodernismujinlm zprisobem,
nežbyl zatímustálen.
Na zakladě pŤedloženfch,nebo spíšeperspektivně navržen ch rivah by mohla dostat dalšívysvětleni i otázka vztahu mezi J. Karáskem a jeho piedchridci.
ParadoxnípÍítomnosťnepňítomnost
zrcadleníby se dala objasnit i kategoricky
prohlášen1fmodstupem od pňedchozítradice, uvědoměl;im zamítánímvšeho,co
se hodnotíjako cizí vliv, pÍestose všakvracído jeho tvorby _ neodbytněa potajmu _ v modifikovan1/cha Íěžkorozeznatelnych variantách.
Charakteristicképro J. Karáska je, že tajemnymi vchody, temn1/mibranami,
zazděnfmi okny s dušemi mrtvlch pÍicházi nepojmenovaná,ale mocně prisobí-
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cí dominantajeho poezie.V ní sc projevujíjeho svéráznénázory,jimiž
se rea.
Iizujebásníkovaunikátnítv rčípodstata,a objevujíse koordináiyp.o uyn'","níjeho nejednoznačné
pozice v české
IiteratuŤe'
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Sovova Zlomená duše
|et
a |iterárníkontextdevadesát1ich

VINGE, Louise
1967 The Narcissus Theme in Western European Literature up to the Earlt'
19"' Century (Lind)

J | Ř ÍS V o B o D A

konfrontacepostojri
Málokdy jsme v literárníchdějináchsvědky tak intenzívní
i názorrjjakov devadesátychletech l9' století.Na1ednéstraněse tu dovršoval
vyvoj, ktery jsme mohli sledovatuž od nástupumájovcri. současněse otevíraly
novétv rčímožnostia klad|y se základy českéliteratury20. století.Šlotedy
o časproměn, kterése neodehráva|yjen v literatuŤe,ale vyvěraly pŤímoz evropskych kulturněhistoricklch procesť.r.
S tínrsouvisínejen vliv fiancouzskéli.
teratury,ale i prisobeníliteratury ruskéa literatur severskych'odtud i zvláštní
postavení
české
literaturyv našichpoměrech:na stranějedné
byla nápadnájejí
v;ilučnostprojevujícíse v kultivovanépoeticea na stranědruhérizkéaždrjvěrnésepětís každodenností
prožívané
pod tlakem prob|émrisociálnícha politick1ch. Je pÍirozené'
Že v tomtočase,kdyjedna epochakončía druhá se rodí,objevují se aktéŤi,
kteŤícítípotŤebusehrátdrileŽitourilohu v literárnímdění;patŤí
zpravidla k těm,jejichŽ tvorba žijez podnětridanéchvíle' Doba na konci století dala šancihned několika tvrirc m tohotodruhu a jednímz nich byl nepo.
chybně Antonín Sova' Je pozoruhodné,jak se ri|ohy těchto autor , i když š1o
o vyhraněné
osobnosti,doplřovaty ajak v konfrontacisvych poetik tyto osobnosti určovalylinii tehdejšího
v voje. Toto dění nebylo omezenojen na litera.
turu, závažn,lmimpulsem tu byly myš|enkyo smys|u českéexistence'hodnota
literaturyse poměŤovalavztahem k národnímubytí.JestliŽeSchauerzaloŽil své
Úvahy na ana|yzestavu spo|ečnostia upozornil na naléhavostotázek spojen;/ch
s pŤítomností
a budoucnostínároda i jeho kultury, Ša|dapostoupil dále, kdyŽ
v eseji Syntetismv novémumění odmítlpopis skutečnosti zd
a
raznil jako
hlavnícÍl v umění čistouideu; umělecká tvorba pod|e něho
směŤujevŽdy
k ,,utajenému
vyznamu [...] a k duševnímunazírání
pr"a*etu..(Šataajs+s).
od konce osmdesátychlet se stále zŤete|něji
prosazovalatvorba schopná ob..
sannoutpomocíznakrja
symbolris|ožitou
podobuSvě(a.Šaldova
esejbyla nejen
obhajoboujeho v|astnítvorby'
ale sledovalazáměrv a cí|e.k nimŽ směŤova|a
nová.generace(Sova.
Machar, á|e i Karásek, Hlavác'ek).Počínaje
Sovov mi první.
mt verši,zvláštěpak
od ReaListick|,ch
s/ok (l890), Květti itttintních
nátad (l89l)
a z méhok,aL, ,]ss,
mrjžemeÍozpoznattendence,kteréje odlišu.jí
od poetiky
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Sovova Zlomená duše
a literárníkontextdevadesátfch|et

VINGE, Louise
1961 The Narcissus Theme in Western European Literature up to the EarLv
I9't' Century (Lind)

JIRISVOBODA

konfrontacepostojti
Málokdy jsme v literárníchdějináchsvědkytak intenzívní
|etechl9. století.Najedné straněse tu dovršoval
i názorťrjakov devadesát1ich
vlvoj, kter1ijsme mohli sledovatuŽ od nástupumájovcri. současněsc otevíraly
novétv rčímoŽnostia k|adly se zák|adyčeské|iteratury20. století.Šlotedy
o časproměn, kterése neodehráva|yjen v literatuŤe,ale vyvěraly pňímoz evropskych kulturněhistoricklch proces . S tínrsouvisínejen vliv francouzskéliteratury,ale i prisobeníliteratury ruskéa literatur seversk ch. odtud i zvláštní
postaveníčeské|iteraturyv našichpoměrech:na stranějednébyla nápadnájejí
vllučnostprojevujícíse v kultivovanépoetice a na stranědruhérizkéaždťrvěrnésepětís kaŽdodennostíproŽívané
pod tlakem problém sociálnícha politick!ch. Je pŤirozené,
Že v tomtočase,kdy jednaepochakončía druhá se rodí,objevujíse aktéri,kteií cítípotŤebuSehrátd leŽitou lohu v literárnímdění;patňí
zpravidla k těm' jejichž tvorba Žije z podnětridanéchvíle.Doba na konci sto|etí dala šancihned několika tv rc m tohoto druhu a jedním z nich byl nepo.
chybně Antonín Sova' Je pozoruhodné'jak se lohy těchto autor , i kdyŽ šlo
o vyhraněné
osobnosti,doplřovaly ajak v konfrontacisv ch poetiktyto osobnosti určovalylinii tehdejšíhov voje. Toto dění nebylo omezenojen na literaÍuru,závaŽrylmimpulsem tu byly myš|enkyo smys|u českéexistence,hodnota
literaturyse poměŤovalavztahem k národnímubytí.JestližeSchauerzaložil své
Úvahy na ana|,!zestavu společnostia upozornil na naléhavostotázek spojenych
s pŤítomností
a budoucnostínároda i jeho kultury, Šaldapostoupil dáIe, kdyŽ
v eseji Syntetismv novémumění odmítlpopis skutečnosti
a zdrirazniljako
hlavnícíl v umění čistouideu; umělecká tvorba po<lleněho směňujevŽdy
k ,,utajenému
v;iznamut...] a k cluševnímu
pňedmětu..(Šataa
ls+s).
nazírání
konce osmdesátychlet se stá|ezňetelnějiprosazovalatvorba schopná ob..od
sannoutpomocíznakrja svmbolŮsloŽitouoodobusvěta.Ša|dova
esei bvla neien
obhajobou
jeho vlastnítuorbv.ale sledovalazáměrva cíle,k nimŽsměr'ovala
nová generace(Sova.
Machar.ále i Karásek.Hlavačekl.Počínaje
Sovov mi prvnímt verši,zv|áštěpak od Realistickyctt
s/ok (l890)' Květ intinmíchnátad (l89l)
a z méhok-j, (t893)
mriŽemeÍozpoznaÍ
tendence,kteréje odlišujíod poetiky
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Vrchlického i Sládkovy a kterédosvědčujív tomto obdobíbásníkovurilohu nejen
mezi nastupujícímiautory, ale i mezi epigony pŤedchozígenerace (Kláštersk1/,
Červinka).Sova vnímákajinu konkrétnějineŽoni, má nejensmysl pro detail,jeho sepětís ní má h|ubšímotivaci,ovlivněnou rodovlm zakotvením.Není věcn1.i
a racionálníjako Machar, nepojmenovávátak pňesněa lapidárněvěci a jevy jako
on' je všakvnímavější
pro blížící
se konec epochy',,Vím,zemŤestoletíjak stďec
churav!,..konstatujevjednéze sv ch básní.Toto zneklidřujícívědomíprostupuje Sovriv svět,je zdrojem nejensenzitivníobraznosti,a|e dává zák|adijeho epice. PŤíběhkrystalizujeu Sovy všudetam, kde je vystavennáporu reality (',Mo.
derníŽivot vlnou zvíŤívzduch..)nebo zaskočenjejí novou podobou(,,světotvírá
se tobě náhle cizí..).Tento v1ivojdovršujesbírkaSoacjt i vzdor (1894)' ve které
impresionistické ladění vzniká polaritou prožitkri,jejichž privod lze nacházeÍ
v Sovov1ichkrizích.Básníkovadušese prezentujejako dějiště'v němŽ se stŤetávajínejenpocity bolesti,ale i chvíleštěstí(odtudoddílBalady duše).
V1/vojpoezie Sovovy se všakneodehráva|jen jako osvobozováníod poetiky
Vrchlického,básníkovoodlišováníod něho začalov okamžiku,kdy byl vtahován do situace vzniklé v devadesát ch letech.Jeho vnímavostpro dobovépodněty byla silnějšínežvliv literárnítradice' od prvníchokamžikrj,kdy pŤišelpo
stŤedoškolskych
studiído Prahy' se ocitl ve společnosti,která myslelajinak neŽ
lumírovskágenerace.Měl blízko k Schauerovi,Šaldovi,Karáskovi, Krejčímu,
ne náhodou patÍi|do okruhu těch, kteŤípŤipravilimanifestČeskémoderny.Mezi sbírkami Soucit i vzdor a Zlomend duše (1895), v krátkémčaselet 1894
a l895' se odehrál tvrirčíproces, v němŽ se definitivně odpoutalod lumírovské
poetiky.''Má-li kdo ve svédušiboj, sám v sobě,boj siln ' stačící
k d slednéakci, musímíti takétolik pŤímosti,Ťícidnes a zítraslova tomu všemu,od čehose
chce emancipovat.'. co mu nedalo prav duchovy Život za to|ik let marnéhočekání,..napsal na okraj manifestu,vnímalho tedyjako projev vlastníhopÍesvědčení,tužeba pŤání(Sova 1896:252).
V tétosouvislostije tÍebavnímatproměnu,která nastalav Sovově poetice.
vytistěníbásníkovytvorby,jde o dílo
Ikdyž ZlomeruÍdušeznamená pŤirozené
nové
nové,a to nejen tim, Že se tu poprvérozvinula jeho epika, ale pŤedevším
svym duchovnímobsahem' Sova takÍkanaráz vstŤebaldo sebe nálady z konce
století,realizoval svoji schopnostvnímata pietváŤetpodněty novych literárních
směrrj,stal se básníkem,kter1i,,stojína kÍižovatkáchcest a větŤípo všechvětiluzí o věz tehdejších
rech..(Šalda1950).Promluvilo v něm nejenvystŤízlivění
dě, pokroku a svobodě, ale i touha jedinfm činempňemoci vznikajícískepsi.
V jeho básni Podzim lidstva čteme:,,FilozoÍre,načrtri koutky svírášv skepse
pohledu/ láskou a silou nakloř všeckybídnésv1/msn m! / Silní a velcí pŤijdou

bláta mas..(Sova l894/95: 7). Ve ZLomenéduši sehrály tilohu dvě
zrozhnét|ého
žesvětu schází vzdor schopn! čelitjeho nepravostem,a vopoznáni,
tendence:
která by našlavychodisko z tétosituace.Vládl tu ku|t
osobnosti,
silné
po
lání
současněvšakdo myšlenímladlch pronikl ,,Živel
zánlku,
vize
tagická
a
umění
umění..
počátkem
sta|
se
,,krystalizace[...] nového'skutečného
kter]/
ana|yzy,,,
(I&ejčíl90l:9).
Skutečnost,ŽeZlomená dušese ocitá v b|ízkostimanifestu,potvrzuje nejen
Sovovo sepětís v]/vojemdevadesátlch let; ukazuje se, žejde o dílo, kteréotevírá hlubšíproces:je blízkénejen autor m kolem Moderní revue (Karáskovi,
Neumannovi, Dykovi
Hlaváčkovi),a|e dává impuls k tvorbě dalším,píedevším
a Bezručovi.A nelze opomenout,žetento vlvoj zavedl Sovu ke konci devadesátlch let do blízkosti BŤezinovy.Z'da|ekavšak ne|ze Zlomenou duši omezit
pouze na domácíkontext.Sova reflektovalnejenčeské|iterárnípoměry, ale pŤímo seismografickyzachytil širšísouvislosti.Byl tu vliv ruskéliteratury,Turgeněva a zvláštěDostojevského'ještěsilněji se projevilo pŮsobeníseverskychautorri, pravděpodobn;/je vliv Garborgova románu Umdlené duše, ktery v roce
1895 vyšel v českémpŤekladu.Hlavní postavatohoto románu Gabriel Grama
nakonec
nacházejícího
pŤedstavuje
typickéhodekadenta,nerozhodnéhojedince,
vfchodisko ze svych krizi ve víÍev boha' I když ve Zlomenédaši nemáme postavu s ním zcela identickou,je motivacejejích hrdin značněpodobná, roz.
polcenostjejich světaje stejnéhodruhu. Že nejdejen o mÓdní sty|izaci' potvrkteráje psychologickym
zuje Masarykova studieModerní člověka náboženství,
rozborem Umdlen ch dušía dokazuje, že moderní člověk ztratil svou ''rovnováhu,protožeztratilduchovnístŤed[''.] boha..(Masarykl89G98: 36). Masaještějednu skutečnost:
ryk postŤeht
Garborg se mu jevíjako osobnostrozpolcená mezi Tolstojema Nietzschem.
Koncepce Zlomené duše vycházi z podobné motivace: její hrdinové se děsí
prázdnoty a bezv1ichodnostisq/ch situací.PŤíběhov!rámec, ve kterémsleduje.
me osudy hrdinri,je autobiograficky;kaŽdáze sk|adebevokujeautorovuzkušenost:Kapitola zm|ádi, První láska, Pražsk1/
román idalší.To, co tvoňícelek díla,je inspirace|iterární.Je-li Sovovi v|astnísociálnícit, ktery vyvěrá z jeho zkušenosti,posilovanétypicky českoutradicí(napŤ.Chelčického,která souvisí se
Sovoq/m zakotvenímv jihočeskékrajině),ideov1/plán díla má charakteristické
znaky duchovníhoživotana konci století.Sova nezapŤesvrij obdiv k silnéosobnosti,snahapŤiblížit
jinou optikou. ,,Jak
se k nímu umožĎujevnímatskutečnost
dravecjá visel pňibit1// v nesmírnév1fši/ a dote jsem pozoroval s risměvem/
epopej myší,..čtemeve veršíchpsan1/'chna okraj Zlomenédaše.Vlastní strukturadílaje vytváŤenaprostupovánímdvou světri:prvnívycházi z intimníhopro-
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Vrchlického i Sládkovy a kterédosvědčujív tomto obdobíbásníkovurilohu nejen
mezi nastupujícímiautory, ale i mezi epigony pŤedchozígenerace (Kláštersk ,
Červinka).Sova vnímákajinu konkrétnějinežoni, má nejensmysl pro detail,jeho sepětís ní má hlubšímotivaci,ovlivněnourodov m Zakotvením.Není věcn1/
a racionálníjako Machar, nepojmenovávátak pŤesněa lapidárněvěci a jevy jako
on,je všakvnímavější
pro b|ížící
se konec epochy.,,Vím,zemŤestoletíjak stďec
churav ,..konstatujevjednéze sv ch básní.Toto zneklidřujícívědomíprostupuje Sovriv svět,je zdrojem nejensenzitivníobraznosti'a|e dává zák|adijeho epice' PŤíběhkrystalizujeu Sovy všudetam, kde je vystavennáporu reality (,,Mojejí novou podobou(,,světotvírá
derníživotvlnou zvíŤívzduch..)nebo zaskočen
se tobě náhle cizí..).Tento v voj dovršujesbírkaSoacjt i vzdor (l894)' ve které
inrpresionistické ladění vzniká polaritou prožitkti,jejichŽ privod lze nacházet
v Sovov1ichkrizích.Básníkovadušese prezentujejakodějiště'v němŽ se stŤetávajínejenpocity bolesti,ale i chvíleštěstí(odtudoddílBalady duše).
V1ivoj poezie Sovovy se všakneodehráva|jen jako osvobozováníod poetiky
Vrchlického,básníkovoodlišováníod něho začalov okamžiku,kdy byl vtahován do situace vzniklé v devadesát ch letech.Jeho vnímavostpro dobovépodněty byla silnějšíneŽ vliv literárnítradice.od prvníchokamžikrj,kdy pŤišelpo
stŤedoškolsklchstudiído Prahy, se ocitl ve spo|ečnosti,
která myslelajinak neŽ
lumírovskágenerace'Měl blízko k Schauerovi,Šaldovi,Karáskovi, Krejčímu,
ne náhodou patŤildo okruhu těch, kteŤípŤipravilimanifestČeskémoderny.Mezi sbírkami Soucit i vzdor a ZlomenrÍduše (1895), v krátkémčaselet 1894
proces, v němŽ se definitivně odpoutalod lumírovské
a l895, se odehrá|tvťrrčí
poetiky.''Má-li kdo ve svédušiboj, sám v sobě,boj silny' stačící
k dtislednéakci, musímíti takétolik pŤímosti,
Ťícidnes a zítraslova tomu všemu,od čehose
chce emancipovat...co mu nedalo prav! duchovy životza to|ik let marnéhočevnímalho tedyjako projev v|astníhopňesvědkání,..napsal na okraj maniÍ.estu,
čení,tužeba pňání(Sova l896: 252).
V tétosouvislosti je tŤebavnímatproměnu,která nastalav Sovově poetice.
vytistěníbásníkovytvorby,jde o dílo
Ikďyž Zlomend dušeznamená pŤirozené
nové
nové,a to nejen tim, Že se tu poprvérozvinula jeho epika, ale pňedevším
svfm duchovnímobsahem.Sova takÍkanaráz vstŤebaldo sebe nálady z konce
podněty noqich literárních
století,realizoval svoji schopnostvnímata pŤetváŤet
cest a větií po všechvětsměr , stal se básníkem,kter;i ,'stojína kŤižovatkách
iluzí o věz tehdejších
rech..(Šaldal950). Promluvi|o v něm nejenvystŤízlivění
dě, pokroku a svobodě, ale i touha jedinlm činempÍemoci vznikajícískepsi.
V jeho básni Podzim lidstva čteme;,,Filozofie, načrtri koutky svírášv skepse
pohledu/ láskou a silou nakloř všeckybídnésv1/msnrim!/ Silní a velcí pŤijdou

bláta mas.. (Sova l894195: 7). Ve Zlomenéduši sehrá|y rilohu dvě
z rozhnét|éllo
žesvětu scházívzdor schopny če|itjehonepravostem,a vopoznáni,
tendence:
která by našlav1/chodiskoz tétosituace.Vládl tu ku|t
osobnosti,
silné
po
lání
současněvšakdo myšlenímlad]/chpronikl ,,živel
zániku,
vize
ttagická
a
umění
umění..
počátkem
stal
se
,,krystalizace[...] nového,skutečného
kter]f
ana|,!zy,,,
(IGejčí190l:9).
Skutečnost,Že Zlomend dušese ocitá v blízkostimanifestu,potvrzuje nejen
Sovovo sepětís v1ivojem devadesát1ichlet; ukazuje se' žejde o dílo, kteréotevírá hlubšíproces: je b|ízkénejen autorrim ko|em Moderní revue (Karáskovi'
Neumannovi,Dykovi
Hlaváčkovi),ale dává impuls k tvorbě dalším,pňedevším
a Bezručovi.A nelze opomenout,žetento vfvoj zavedl Sovu ke konci devadesátfch let do blízkosti BŤezinovy. 7,da|ekavšak nelze Zlomenou duši omezit
pouze na domácíkontext.Sova reflektovalnejenčeské|iterárnípoměry, ale pŤímo seismografrckyzachytil širšísouvis|osti.Byl tu vliv ruskéliteratury,Turgeještěsilněji se projevi|oprisobeníseverskychauněva a zvláštěDostojevského,
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mulovanémv Syntetismu.Sova v tomtoduchu rozvíjímetaforickous|ožkua vytvaňíbáseř jako složitěčleněn;/symbolick];iobraz,v němŽ intimnísvět básníkrjv
se prostupujese světemtidi, 7ná se, Že rovina intimníje metaforickyprivodnější;zvláštětam,kde Sova vo|ítragickoumotivaci,dosahujehutnéhovyrazu (AgÓbolesti).,,Jsemvězněm svébolesti,..pÍiznáváse a postihunie, Pastorale,Yézeťt
je tak vlastníexistenciálnísituaci.Podobnějako ve Zlomenédušii nyni se up|at.
řuje autobiograÍ]ckámotivace, která umožřuje alegorické zobrazeni tématu,
napi. v básni Řeka. Sovova krajina dostáványnína rozdí|od impresionistického
sbírekseverskoupodobu, fascinuje svou strnulostía zstna.
laděnípŤedchozích
|ostí,Sova ostatněsám se k tétoorientaci pÍiznáváv básni Umění severu.Jde
posun k ideji silnéhojedince a k obdivu tragickékrásy, která umožo zÍete|ny
řuje rozvíjet emocionálně i myšlenkověbohatšíobraznost.Nová symbo|ika
svym duchovnímobsahemvstupujedo jeho básní(Květ nesmrtelnosti)a vyjadŤujepocit osobníbolesti nebo vypovídáo smutcíchsvédoby. Zvolna se tak rodí
Sovova sociální symbolika, která sehrajev česképoezii později svoji ro|i (de
o básně Duše a luza, Moderní Betlém,Smutek Satan v, Dvě noci aj.). Sova se
nynípÍibližujek BŤezinovi,jenŽejeho symboly (zvláštěsociální)nejsou vždy
za|oženy
na dokonaléjednotě ideje a tvaru,nemá filozoÍick rozmach BŤezin v'
A|e i tak ho poezie VybouŤenych
smutkúpŤibliŽovalak poezii Neumannově,in.
spirovalasarkastick v1irazDykriv a tragick;iŽivotnípocit Bezruč v.
Sovriv vfvoj v devadesátlch|etechby nebyl ripln , kdybychom se nezastavili u sbírekJeštějednou se vrdtíme(l900) a Údotí novéhokrrÍlovství
(1900).Potvrzujese, Že Sova jako básníkžijeze stÍetávání
odlišn]/chtendencí.Pro Zlome.
nou duši aVybouŤenésmutkyje dominantníindividua|ismusovlivněn!, názory
manifestuČeskémoderny a Moderní revue, pÍitomtakňkaparalelně od poloviny
devadesát]/chlet vznikala Sovova tvorba inspirovaná harmonick.im vztahem
k pŤírodě
i k Ženě (Ještějednou se vr Ííme)'Lze na ní pozorovat.jak impresionistická kresbapŤestáváb,!t závislá na smyslovémvnímánía dostává hlubšíduševnírozměr.Akcent na silnou osobnostje pŤekonávánv básníchÚdolí nového
kr lovství.Zakotveníve společenství'
jehožstmelujícísilou je národnívědomí'
vytvaŤí
nynínovéqychodiskoSovovy poezie'To, co ho f.ascinuje,jeutopická vize novéhosvěta,jehov voj možno
charakterizovatjako
cestuod v lučnostia individualismu k vle|idsŘy poJatému
náboŽenství.
Motiv návratuk lidem se prezenfujevírou,že po všech
utrpeníchpňijdevláda Duše, která nebudevládnout
u silou jedince, ale z v le všech.Volněji to m žemevyjádŤittak,žeindiviTo:i
dua|ismusnietzscheovsk
é raŽbyustupovalpostupně ryzimu demokratismu.
vrili po novémsvětě, v tépronikavostibásnickéhopohledu do nového
. Y l.
st'o|etí
poznáváme jiŽ Sovu sbírek Dobrodružstvíodvahy, Zdpasy a osudy

žitkubásníkova,druh]i se odvíjíz procesúvnějších,literárnícha filozofickych.
Sovriv kritickj, vztah k realitě vycháze| z konfrontacemezi ptivodnímsvětem
dětství,jeho rodnékrajiny, a městskou realitou, nap|něnou|idsk;/mutrpenínr.
A současněmezi hodnotami,vníman mi jako něco daného,co nesemev sobě
jako dědictví,a světem moderníhomyšlení,kter1iSovu fascinoval.
Tomu odpovídá i v]1ivoj,,uvnitŤ..Zlomenéduše:od ryze osobníchmotivtj
v prvníchtŤechskladbách směŤujestále zŤetelnějik nadosobnímideám. Intenzita těchto proměn se projevila i v kompozici skladeb a v uvolněnéformě (napň.
ve stňídánímetra, v kolísánímezi voln m a vázanym veršem).Vypadá to tak,
jako by dynamika prožitk a autorovo zaujetipro palčivéotázky píímodiktovaly podobu verše,jako by prudk1íděj vyvolan;/spontánnímikonflikty pŤetékal
hranice určenétv rčímzáměrem. JestliŽe v prvních tÍechskladbách je proti.
hráčemhrdinŮ Ženaa ze sloŽitéhovztahu k ní vyvěrá i dějovénapětískladeb,
pak po SmetanověkvartetuZ méhoživota,kde je nasto|ensvár tvťrrcea doby,
se otevírápohled do utajenéhosvěta moderníhočlověka.Lze zde rozlišitněkolik tvrjrčíchpo|oh..meditarivní(Smutek peripatetika),ironicky glosujícíŽivot
současné
společnosti,dramatickou (S rozpitvan;iminervy), kde se znovu vyjevuje tragédiečlověkavystavenéhodravémusvětu,a sarkastickou(In urna perpetuum ver), pramenícíz básníkovychbolestía prožitk . Bolestn sarkasmus
pak prostupujetext díla a má v něm integrujícífunkci. Řekne-li v první skladbě jeden z protagonistŮ,,mnemrzí Život|Nemá pro mě ceny..'pokračujei v dalšíchskladbách zvažovánitzv. ceny životaa do popŤedíse dostává existenciální
problém.V závěru vy sti Zlomend dušedo tragickéhopovzdechu:,,Jakmne bolí zŤítikrev propadlou odcizení...V na|éhavosti
problémťr
a ve zp sobu,jak autor proniká k podstatěvěci, nutno hledat spěch Zlomenédušeu mladégenerace. Dosvědčujeto pozdějšíDykovo svědectví:,,Nelze znázorniti dojem, ktery
tyto veršebudi|y tehda [.. '] Čeka|ose s napětímosvobozujícíslovo. A pro nás,
jsme ho čekali,by|a Zlomenri dušea VybouŤené
kteŤí
smutkytakovlm s|ovem.
Všechny pochyby, všechnavzrušení,všechenodboj, všechnaskrytá touha po
velikémh;ÍŤila
v těchto verších..(Dykl905/06: 18).Pňesněpodstatudílai osobnosti Sovovy postihl Šalda,když napsal, že Sova je ,,moderníduše,dušeplná
protiv,dušeudychanáa horečnáa současně
skeptická..(Ša|da
l950).
Rok l895 znamenalv Sovově tvorběokamžiktvťrrčí
exp|oze,nešlojen o ZLonlenou duši,a|e takéo básně, kterévznikaly souběŽněs ní a vyplřovaly básníkovo tv rčísnaženív nás|edujících|etech,tedy o sbírku VybouŤené
smutky
(l897). TÍebaŤíci,že v ní se dovršujetvrirčíproměnaa krystalizujesymbolická
rovina Sovovy tvorby, zde uzrávajípodněty manifestuČeskémoderny a potvrzuje se platnostŠaldovanázoru o nutnostiodmítnoutvšepopisnéa vnější,zfor.
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1981 Českábeisnicktímodenw (Praha:Čs.spisovatel)
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tisícirukouboÍiti,
,,[...]
tisícirukoustavěti..:
sémantickfmodelsvěta
BŤezinťrv
mezi dekonstrukcía konstrukcí/
konstrukcía dekonstrukcí

( l 9 1 0 ) 'Ž n ě ( | 9 | 3 ) a Z p ě v úd , o n t o v(al 9 l 8 ) ' a | et o j e j i n á k a p i t o l aS o v o v yt v o r _
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Již sám název BÍezinovačtvrtéhobásnickéhocyklu z roku l899, Stavitelé
v1ivoji:dynamiku akchrcimu,signalizujenovou kvalitu v básníkovětvrjrčím
porlmínkách
žitéhosvěprocesŮ
v
tivnírlčastičlověkana dokončení
tvrirčích
je syntézauměnía života.1ako
procesťr
ta a Žitéhočasu.Cílem těchtotvť|rčích
podmínkydcsaŽeníeschatonu.jehoŽ denotátemje dokončenástavbachrámu.
UměIeckétvoŤeníse v sémantickémmodelu svěIa StaviteL chrámtt stává korelátemn rčíhoživota.Je tedy nejen objektivizováno,ale takéexistencia|izováno.Tato koncepceje kritickou, zárove(lvšak produktivníreflexívlastní
estetickékoncepce uměleckéhotvoŤeníz obdobídekadentníhosymbolisrnu
Tajemnychddtek. Existenci tv rce zredukoval Bňezinir ve svém prvním bás.
nickémcyklu na drjs|edněestetiZovanouexistenci v autonomní.do sebe lrer.
metickyuzavĚené
krásna,pro niž se básník
a od okolníhosvěta izolovanéŤíši
vzdává existenceve světě mezilidsk1/chvztahŮ: ,,Nečekámničehood Života.
poněvadžmrij životmi nepatŤí.
PatÍíjen unrění,jehožjsem nedokonalymmediem,..píše
BíezinapŤíte|i
Bauerovi (BŤezina|929: 190)',BŤezinrivrekursna
Vlastnídekadentnímytologii umění,její integracedo zcela odlišnéhohodno.
tovéhosystému,však neznamenájejí negaci. Eschatologizacíuměleckého
tvoŤení
získávádekadentníŽivotnípostojSv j konkrétní
teJos.Takéiracionál.
ní' a|ogické,disonantnía zdánlivě padkovéaspckty uměleckéhotvoŤeníse
mají stát nedílnousoučástíl4,tí-ve-světě.
_ v nejširšímslova
I rJeka<-lence

KREJČÍ,FrantišekVáclav
RozhLedyl2, str.9
1901,,Desetlet mladéliteratury..,
MASARYK' TomášGarrigue
Našedoba 4_6, sÍr.36
l896-98 ..Moclerníč|ověka náboŽenství,,,
PESAT, Zdenék
l998 ''Českámoderna..,in Z' P.: TŤi1lodob\,litertirnívěd1,(Praha:TORST)
soVA' Antonín
I894l95.,Podzimlidstva",Moden revue l, sv. l, str.7
1896..K Z]omenéduši..,Ni va 6, str'252
SVOZL, Bohumil
1981 Česktibá,snicktirnoderna(Praha:Čs.spisovatel)
ŠALDA, FrantišekXaver
1949 t18g2).,Syntetismusv novémumění..'in F. X' Š,:Kriticképrojevl, 1 (Pra.
ha: Melantrich),str. l1-54
1950 t1897]Kriticképtojevy3 (Praha:Melantrich),str.249-58
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smyslu - tvoŤínyní strukturníprvek procesudlnítvorby umění,kteráje zároveĚ tvorbouživota:1,,Ale
práce,již vykonává umění,je touŽprací,k nížsmě.
Ťujevešker1/
životzemě' [...]Nem žetedy blti uměníproti životu.Není proti Životu ani umění hrťrzy,ani umění,kteréoživujesoumračnámísta mezi
dnem a nocí..(BŤezina|996: 43).
JlŽ ve StaviteLích
chrdmu se tedy oh|ašujezvláštnínapětí,kteréje jednou
z v,!znamověkonstitutivníchintencíBŤezinovazávěrečného
básnickéhocyk.
|u Ruce i jeho pos|edníchbásní a esejri z počátkustoletí.Je to napětímezi
konstrukcía dekonstrukcívytváíející,jak se zdá, dynamiku moderny vrjbec.
V komplementárnostikonstrukcea dekonstrukce,,,zrozenii hasnutí..
(Dithyramb světri),v pŤedstavě
zhroucení,kolapsu a zruinovdní,,starého.,
světa se
takéu BŤeziny manif.estuje,
ostatněprávě na prahu novéhostoletí,vědomí
pŤeLomu
epochy a novéhozačátku,jakov básni Hvězd hasnoutisíce(l899),
rozvíjejícipŤedstavu
tvťrrčí
ričastičlověkana dí|e,,nejvyššího
tv rce..ažk vizi spektakulÓznísekularizovanéutopie budoucnostilidstva: ,Co ze sopečn1ich čern ch kamen Gehenny podzemskéjsme stavěli,/ aťpadnedo ssutinI
Krásnějšíměsta, nežli našejest, / viděI zraky prorokri.[..'] Řetězem magick!,m z\ésíly spoutáme./ A donutímezem' by rozkvet|a'jak ještěnekvetla/
až mezj rrjŽemi vstŤícprijdem nesmrtelnosti..(Iv 1-3' vII,24).} Napětí mezi konstrukcía dekonstrukcí,dynamikou a statikou,entuziasmema skepsíje
vystupřováno v BŤezinově posledním uzavŤenémbásniokém cykIu Ruce
(l90l). Dynamika tv rčíchproces , zaujimajíciv axiologii Rukou dominantní pozici, je ve srovnáni se StaviteLichrámu radikalizovánanápadnlm zdťrrazněnímjejich hmatovětělesnésémantiky.
V tétosouvislosti možnomluvit
pŤímoo návratu žitéhotěLa do BŤezinova poetickéhomodelu světa, jak naznačujejiŽ sám' pro BŤezinovupoetickousémantikuažpÍekvapivěkonkrétní
a ,,somatickÝ..,
titu|nímotiv ce|éhocyklu. Fenomenologietělesnosti,zájem
vyrazu aformy, je
o,,Íečtěla..sjeho pohyby a gesty,o tělo jako prostŤedníka
jepro umění,filozofli a ku|turukolem roku 1900jev velmi pŤíznačny.Zce\a
poznávajícího
dinečn1i
vy znamje piisuzován hmatu,smyslu bezprostŤednosti
.

.

fenomená|ní
Se životemajeho tě|esnostíjako
realitou.V teoŽivoÍa,kontaktu
zdťrrazřuje
píelomu
století
Alois
Riegl
vyznam
hapticrii a dějinách umění
kéhopodíluna vytváŤeníi vnímáníuměleckychdě| konstrukcíkomplementárníhopojmovéhopáru haptickj,_ optickÍ,,s nímžpracuje ve slavnémonografii Die spiitrÓmische Kunstindustrie (19o1)' Není náhodné,že svoji tezi
o vyznamu bezprostŤedníčastitě|a na vytváŤeníumě|eckéformy exemplifikuje Riegl na uměleckémŤemesle.Souvisíto nejen s rehabilitacírukodí|noss myš|enkou,fundovanouve filozofii životi v uměnísecese,4ale pÍedevším
pÍelomu
sto|etí,
Že v architektuŤea uměleckém Ťeta (Lebensphilosophie)
tvrjrčím,
Zde
nemá
vúbec Žádn1l vzor, zde tvoŤícele
sám
člověk
mesle ,,je
jsou
architektura
Proto
a
umě|eckéÍemeslove vyššímíňe
sám ze sebe. [...]
ostatní..(Riegl
l966:
254),5v
než
téžedobě rozvijítakéfiuměním
[umění]
primátu
svoji
Pa|ágyi
teorii
hmatového
Melchior
vnímáníjako praprilozof
vodního,plně rozvinutéhosmyslu a vitá|nípodstatyvnímánía prožívání
sebe samotnéhoi okolníhosvěta (Palágyi 1924: l29). Hmatovévnímání,hmatová komunikace se v sémantickémmodelu světa BŤezinov,!chRukou stávají
médiemvšechtvrirčíchproces , jako proces vitálních v podmínkách ,,země
(Chví|eslávy)' Jejich cílemje zduchovněníkosmu v procesu ,,Slibolestné..
tí..vitálníhoa duchovníhopÓ|u Života.Život sám o Soběje však',beztvarym..;
proto musí b;it naplněn něčímtrval;/m: formou, duchovním obsahem. Tato
myšlenkaje symbo|izovánamotivem ,jedinéduchovéruky gigantické..,
formující,,v mučivékÍečitv rčí..(Zpíva|y vody,38_44) stále znovu hmotu života: metafora duchovníhosjednocenílidstva a zároveťlsyntézyduchovního
a tělesnéhopÓlu. ovšem teprve protiklady života,vyvěrajícízeživota samotného,vytváŤejí
jeho celistvost:života forma, života smrt, vznikáni a zanikání.,,Všechnyformy,jež uhnětl život'metá géniusve svou v1/heřjako slévačv horečcedíla..(BŤezina1996c: l l0). MoŽno Ííci,že BŤezinovodualisticképojetí životaje určovánoideou kontinuálnítranscendencea sebebetranscendencejako kolobéhukonstrukce a dekonstrukce, jako vytváňeníprotkladú Života.Tyto protiklady,kteréna jednéstraněživotkonstituují,
je však
trebana druhéstraněpŤekonatsměiováníma stupřovánímk duchovnírovině
ztvota'kterouGeorg Simmel naz,lvá,,Leben-Mehr.als.Leben..
(Simmel l 9 18;

Dynamikou BŤezinovatvťrrčího
v1ivoje,sémantick]/mi
modeIy'jednotliv;/ch
tv rčíchfází se zaměňenímna mytopoetické aspekty estetickév1/stavbybásnickych ťext|ise podrobně zabfvám ve své práci (Vojvodík l998)'

ostatně takéu oit" sr*.ouo
pií*Ie, sochaÍe a grafika Františka Bí|ka, autora vltvmného doprovodu Rll<ou
v užitémumění
se Bí|ek zab'Íva|DŤedevším
keramikou'

Stavba chrámu (její dokončení)je eschato|ogickym motivem prvoÍadéhovfznamu. V BŤezinově básnic.
(Filon z Alexandrie) i novozákonnítradici. Jde
kém cyklu je možnéjej interpretovatve vztahu k he|énské
o sémanticky variabilní veličinu (stavba chrámu, věže,stavbajako taková atp.), disponujícíkosmogonic.

"[In Architektur und Kunstgewerbe]ist der Mensch se|bst schÓpferisch' Hier hat er gar kein Vorbi|d' hier
schaffter ganz
aus sich selbstheraus |.''l' Insot-ern
sind Architektur und Kunstsewerbein hÓherem Grad Kunst
als jede andere...

konotacemi' z novozákon.
k!mi, gnosrick!mi, antropoIogickÝmi, novozákonními, hereticko.zednáÍsk;Ími
ní tradice pochází dia|ektika stcvbr.(chrámu) a destrukce na konci věkri, jak prorokuje Ježíš(Mt' 24'l-3)
a prorocl.
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smyslu - tvoŤínyní strukturníprvek procesudlnítvorby umění,která je zároveĎ tvorbouživota:2
,,Ale práce,již vykonává umění,je touŽprací,k níŽsměňujevešker! životzemě. [...]Nemrižetedy byti umění proti životu'Není proti Životu ani umění hr zy, ani umění' kteréoŽivuje soumračnámíStamezi
dnem a nocí..(BŤezina|996: 43).
JiŽ ve Stavitelíchchrántu se tedy ohlašujezvláštnínapětí,kteréje jednou
z v,!znamověkonstitutivníchintencíBŤezinovazávěrečného
básnickéhocyk.
|u Ruce i jeho pos|edníchbásní a esej z počátkustoletí'Je to napětímezi
jak se zdá, dynamiku moderny vribec.
konstrukcía dekonstrukcívytváÍející,
V komplementárnostikonstrukcea dekonstrukce,,,zrozenii hasnutí..
(Dithyramb světri),v pŤedstavě
zhroucení,ko|apsua zruinovtiní',starého..
světa se
takéu BŤeziny manit.estuje,
ostatně právě na prahu novéhosto|etí,vědomí
pželomuepochy a novéhozačátku,jako v básni Hvězd hasnou tisíce(1899),
rozvíjejícipŤedstavu
tvúrčí
ričastičlověkana díle,,nejvyššího
tv rce,.aŽ k vizi spektakulÓznísekularizovanéutopie budoucnostiIidstva:,Co ze sopeč.n;ichčernjchkamen Gehenny podzemskéjsme stavěli,/ aťpadnedo ssutin!
KrásnějšíměSta,nežli našejest, / viděl zraky prorokri.[...]Řetězem maglckym z1ésíly spoutáme'/ A donutímeZem' by rozkvetla,jak ještěnekvetla/
aŽ mezi rriŽemivstŤícprijdemnesmrtelnosti..
(Iv l-3' vII,2-4).] Napětímezi konstrukcía dekonstrukcí,dynamikou a statikou,entuziasmema skepsíje
vystupĎováno v BÍezinově posledním uzavÍenémbásniokém cyk|u Ruce
(l901). Dynamika tv rčíchproces , zaujimajicív axiologii Rukou dominantní pozici, je ve srovnáníse Staviteli chrtÍmuradikalizovánanápadnlm zdrlrazněnímjejich hmatovětěLesné
sémantiky.
V tétosouvislosti moŽno mluvit
pŤímoo návratu žitéhotěIa do BŤezinova poetickéhomodelu světa, jak naznačujejiž sám' pro BŤezinovupoetickousémantikuažpŤekvapivěkonkrétní
a ,,somatick}'..,
titu|nímotiv celéhocyk|u. Fenomenologietělesnosti,zá.;em
vyrazu aformy, je
o,,ňečtěla..sjeho pohyby a gesty,o tělo jako prostŤedníka
pro umění,filozoÍlia kulturu kolem roku l900 jev velmi pŤíznačny
' Zce\ajepoznávajícího
di nečn;ivy znamje pŤisuzovánhmatu,smys|ubezprostŤednosti
.

jeho tělesnostíjako fenomená|nírea|itou.V teoživota,kontaktuSe životema
pÍelomu
stoletízdrirazřujeAlois Riegl vyznam hapticrii a dějinách umění
vnímání
i
uměleck;ichděl konstrukcíkomplemenvytváňení
kéhopodíluna
_
páru
haptick!,
opticky,
s nímžpracuje ve slavnémonotárníhopojmového
(l90l).
Kunstindustrie
Není náhodné,že svoji tezi
srafii Die spiitrÓmische
ričasti
tě|a
na
vytváÍení
umé\eckéformyexemplifiJ uyznamu bezprostŤední
Ťemesle.
Souvisí
to
nejen
uměleckém
s rehabilitacírukodí|nosna
kuje Riegl
pŤedevším
ale
s
myšlenkou,
fundovanou
ve filozofii živosecese'4
ti v umění
pŤelomu
sto|etí,
že
v
architektuŤe
a uměleckémŤeta (Lebensphilosophie)
mesle ,,je člověk sám tv rčím,Zde nemá vribec žádn1lvzor, zde tvoŤícele
sám ze sebe. ['..] Proto jsou architekturaa uměleckéŤemeslove vyššímíŤe
uměnímnež[umění]ostatní..(Riegll966: 254),5v téžedobě rozvijítakéfilozof Melchior Palágyi svoji teorii primátu hmatovéhovnímáníjako praprivodního,p|ně rozvinutéhosmys|u a vitá|nípodstatyvnímánía prožívání
sebe samotnéhoi okolníhosvěta (Pa|ágyi 1924: l29). Hmatovévnímání,hmatová komunikace se v sémantickémmodelu světa BĚezinovj,chRukou stávají
médiemvšechtvtirčíchprocesri,jako procesri vitdlních v podmínkách ,,země
(Chví|eslávy). Jejich cílemje zduchovněníkosmu v procesu ,'slibolestné..
tí..vitálníhoa duchovníhopÓlu života.Život sám o soběje však,'beztvar;i
m..;
proto musí bft nap|něnněčímtrval1im:formou, duchovnímobsahem.Tato
myšlenkaje symbo|izovánamotivem ,jedinéduchovéruky gigantické..,
formu3ící',v mučivékŤečitvrirčí..(Zpívaly vody, 38-44) stále znovu hmotu života:metaforaduchovníhosjednocení|idstvaa zároveř syntézyduchovního
a tělesnéhopÓlu. ovšem teprve protiklady života'vyvěrajícíze Životasamotného,vytváňejíjeho celistvost:života forma, života smrt, vznikáni a zanikání.,,Všechnyformy,jeŽ uhnětl život,metá géniusVe svou v1yheřjako s|évačv horečcedí|a,.(BŤezina1996c: l l0). Možno Ííci,Že BŤezinovodualistické pojetí života je určováno ideou kontinuální transcendencea sebebetranscendencejako koloběhu konstrukce a dekonstrukce, jako vytváŤeníprotkladri života.Tyto protik|ady,kteréna jednéstraněživotkonstituují,
je však
trebana druhéstraněpŤekonatsměŤováním
a stupřovánímk duchovnírovině
zlvota,kterouGeorg Simmel naz,lvá,,Leben-Mehr.als-Leben..
(Simmel l 9 18:

na myDynamikou BŤezinovatvťrrčího
v;/voje,sémantickjmimodeIyjednotIivlch tv rčíchfází se zaměŤením
topoetické aspekty estetickév1/stavbybásnick;fch textti se podrobně zablvám ve své práci (Vojvodík l998)'

1

ostatně takéu oit" ar.,ino*
prit.le, sochare a grafika Františka Bílka, autora vltvarného doprovodu Rlkoa
V užitémumění se
Bílek zabÝm| Diedevšímkeranrikou'

Stavba chrámu (její dokončení)je eschato|ogick:ímrnotivem prvoiadého v;/znamu.V BŤezinově básnic(Filon z A|exandrie) i novozákonnítradici. Jde
kém cyk|u je možnéjej interpretovatve vztahu k he|énské
o sémanticky variabilní veličinu (stavba chrámu, věŽe, stavba jako taková atp.), disponujícíkosmogonic.

''[In Architektur und
Kunstgewerbe1 ist der Mensch selbst schÓpf-erisch. Hier hat er gar kein Vorbild, hier
schaffter ganz
aus sich selbi heraus t...l' Insoíernsind AÍchitekturund Kunstsewerbein hÓherem Grad Kunst
als jede andere...

k!mi, gnostick!mi, antropologick:ími,novozákonními, hereticko-zednáisk!mi konotacemi' Z noyozákonní tradice pochází tlialektika strrvbr.(chrámu)a destrttkcena konci věk , jak prorokuje JeŽíš(Mt. 24'l-3)
a Prorocl.
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paradigmatemBŤezinovamodelu světa V jeho díle
je
Drožitekž'ivota, centrá.lníln
v podstatěuzavŤeldruh! soubor svych esejri'
BŤezina
kdy
z |et 1900 až |910,
_ jak již naznačeno_ Z nejextrémnějších
proV jeho pojetíse životkonstituuje
a ničení,kontinuitaa individualita,život
tikladrjjako vznik a zán|k, tvoŤení
jeho podstatu.JiŽ ve
protik|ad tvoŤí
a Smrt.SouhratěchtoŽivotuimanentních
jak
je
je
,'Sladko Žíti!.,pŤiŤazován,
známébásni Ko|ozpěvsrdcí! proslulyrefl.én
upozornil Miroslav Červenka,paradoxněk nrotivťrmŽivotníchporážeka tragé.
dií (Červenka1990:252).\čdomíimanencesmrti V Životěsymbolizuje Bňezina
básně Tisícesrdcípělo v srdci tvém
veršisvÓ poslednítištěné
takév rívodním
v]árdla.._a zejménave Svychese(|gO7)-,,ŠlaživotemtvÝm smrt a mlčeními
cesty,po níŽjsme tisíckrátš|ive
jíchv počátkustoletí:,,Ale najednou.uprostÍed
sv ch nyšlenkách obrácenychk věcerntétozemě, udeŤído našíbytosti rlž,asná
vyššímu,
širší
obzoryživotaobjímajíjistota,žejdeme k smrti.[...]Ke kaŽdému
díla,v květu lásky,vezpěcímupohledujde se ŤadouSmrtí.[...]Smrt uprostŤecl
(Bňezinal996a).
vu žní[...]z stanouvŽdy spojenys životem..
Život 1e plodivou a ZároveĚ ničivclusilou, která sama potencujesv j nejsiljednotěabso|utního
živove všcobsažné
protiklad,Smrt,Í
aby jej pŤekonala
nější
sice individuá|níŽivot,niko|i všakživotabsolutní'pojímajíta.Smrt ohraničuje
v sobě všechnyjevy,bytosti,ale taképrotiklady,jakov citovací a soustŤed'ující
indivinébásni Vše zachvátit.Jako destruktivní
sílu,stupřujícíŽivota spájející
podobnějako
Ťa.
duumco nejtěsnějise společenstvím
druhych'chápeBňezina
da umělc a myslitelťrpočátku20. století_ takévá|ku;utotiŽjako záruku dynamickéhoobnovovánístrnulychÍbrem,v nížsc, tak jako ve smrti,zjevujepodle
jako nevidite|nypoŽár
BŤezinypravá cena života:,,Jasnovidnívidí vírlku,hoŤící
obětní,udržovanystŤídající
se stráŽínocía dní;démonickyboj, pŤijatyjako zákon Života[...].I vá|kaje cestak spojováníbytostí,vytváŤení
vyšších
Společenstev..(BŤezina1996a).BŤezinovodua|isticképojetíŽivota,sjednocujícího
v so-

24).6Veškerébytí chápe BŤezinajako neustálévytváŤenínovych fbrem Života
..;
azátoveťljakojejich neustá|é
ničení(,,zničení
tvar Šílenci,
XIV 5), nikoli tedy jako bezproblémové
lineárnísměŤování
ke kosmickéharmonii v duchu evolučního
optimismu.V básni Vedra rozvíjíBňezinave tŤechsyžetovch sekvencíchr znéfbrmy destrukcea kolapsukosmického
Ťádu.Podclbně.jako
v již citovanémveršiz básně Hvězd hasnoutisí<;e
objevujese takéve Vcdrech motiv ruiny jako emb|émdekonstrukce,
zhroucení,ztroskotání
a pňelomu:,,Poslední
ve.
getaceohně na zňíceninách!..(29-30).
Sémantikaruin a s ní spojenépocity
zhroucení.závraÍi,md|oby,kolapsu' dezintegrace'stejnětak jako vědomíkonce
jak ukazujeGérardRau|et(l996: l79), všecha novéhozačátku,charakterizují,
na moderní dobí zlomu. Tato, pro pňe|rlmstoletícharakteristická'
neurotická
jejíŽetiologiesouvisís proŽitkemrozpolcenostimezi Já a světem.
,,dispozice..,
životema fbrmou'duševním
a tělesnympÓlem osobnosti,pronikátakédo BŤezinovadí|akolem roku l900' jako napŤ.
v básniChvímese nad mocívťrle:
,,TváŤ
našezdrobnělá,dle rodn ch' dědičnychpŤíznakri
/ mode|ovanásmrl'í/ jak v nervosníchdotecíchd|áta/ a Zaseduševní[.'.]/ v zrcad|odechem zamŽenév stŤíbrn1/chliniíchsváta..(III,1_4).Prožitekzhroucení,
Zruinovánía dekonstrukcena
pielomu epochy všakanticipujenovoukonstrukci.Explicitně vyjadŤuje
BĚezina
dialektiku životaa smrti, dekonstrukcea konstrukcev básni Vše zachvátit...
(z roku l90l ): ,,všenezrozené
z noci vyvolat'obejmoutv jásotu/ a všechnomrtvév nov! žár navrátitk životu!// [...]tisícirukou boňiti,tisícirukou sLavěti,l Za.
hrady nadějítisíci obraznostírozežhavěti
!.. (VI. 3_4: VII' 34).1 Život, pŤesněji
"

Život je pod|e Simme|a neustír|yv]/voj a stupíoviní' Toto živohl imanentnístup ov.lní piesahuje život samotny
(o jehož pozvednutí usiluje) a konstituuje tak novéfonny, tvoÍícíprotiklad života'Ty se však nakonec stávajístrnul;/rniformami. kteréjsoupÍekáŽkouneustáléhopohybu života.Životjako,.více nežživu..(.'[*ben-Mehr.a|s.
-Leben..)znamená stupĎovániživotav duchovnírovině. Formou Životaje v Sirnmelověpoietítakéindividualita.
se stává uzavitnym Litvuen'
která vzešlaz ve]kéhoceIkunadindividuá|ního
Života,nadanáv|astnídynamikou',jíž
života'Čímvyhraněně.jší
PÍestozr]stáváspo|us dalšímijedinci a jevy zapojenav kontinuitě(nadindividuálního)

*

individualita.tÍrn.jediskrepancek životuvětší.Podle SimmeIaje lidsk! životurčovínprávě snahouo zachování
individuality,aniŽ by všakbyla nuušenasouvisIosts životen]v.ieho ceIistvosti.DosaŽcnítohďo ideá|uje dáno
podle Sirlntela byIi Rernbrandtnebo coethe, kteŤí
žili kvzi mimo sp.l'
vyjimečn;írn
tv rčírnosobnostem'jak;/Ini
Zť|sta|i
tak Yysilou..životasan]otného'
Ječnost
a.jejínonny podle vlastníchindividuálníchnorent.danych.,tvr]rčí

,

hraněn1/nriindividua|itani, aniž se však vzdáliIi živonr.s nírnžbyli spojeni tvŮrčí|nprincipenr' V ,,modernínlčlojenŽ by mohl uskutečnit
podobn;/model života
věku..pŤeIomu
stoletívidí Simrc| pÍedstupeĎ
.'novéhoč|ověka..,

je již v básni StaviteIéchrámu posravou tv rčícha zároveĎ vtjdčíchosobností.
Podobně v ese.jiSkrytédějiny (kolem |9|0); ..Z trosek chrárnrj'z dě] krásy, zázrakem vyrvanlch ohni, z kaŽ.
déhorjlomku dávnéhotlíla v zasut]Íchhrobech zazáŤídílo č|ověkas

.
Ve vita|istickémchápáníváJky j ako jed néZ ces(k obnově dynanlické
f Ch ' Euc.
lcrlro životavycháZe|i Ru<lo|
ken(Die sittlichen Kriifte tlas Kriegas.Leipzig I9|4) nebo Georg Sinlnle| z '.krize kultury..pre|omusto]etí'

jejížpiíčinuspatčova|i
ve strnu|ostispolečenskycha kuIturníchstruktura forenr,v rozpo|cenos(isvěla civiIi.
zaČní
modernya ve stále expanzívně|ším
v;/vojitechniky.Prc Simnrela.jeválka rovněžnosilelkou nadějev pÍí.
chod,,novéhočlověka'.(.,neuer
schopMensch..).iehož zásadnívIastntlstíÓyby|a ..ceIistvÍ)st.^(.'Ganzheit..).
ná v sobě hmmonizovat
protik|ady (Sirnme| |9|7: 27 a n.). TŤebažesi Simrnel plnč uvědomuje
nejpŤíkĚeiší
hruzu vá|ky,pňisuzujejí v;íznarrt
obnovenístrnuléhoživota
.'organickésíly...schopnémohutného.iednotícího
a kultury.Z podobn1/ch
pozic obhajova|válku ve svédobě takéThomas Mann (vizjeho vahu ..ce<lankenitn
Kriege..,1Ýele Rurulschuu,
|9| 1)'

mnoŽství..rozrí.
individua|itya ',bralrského
l9l7: 25). Koncepci Životajako hrmonické jednoty tvťrrčí
jí Biezina v fakrlr (pŤímopradigmatickou básníjsou odpovědi) a rejménave svlch esejích.ale pŤedznamenána
(SimeI

'

,,Je-litňeba,život,vždy vítěZnÝ'noudry zkušenostívšechsvětťr..jež
pŤipravovalytento svět. vyvo|ávitchoroby, kterésměŤujík vyššínlrr
rod'
zdraví.tvoŤíku|t čistoty.rozunru.ciltrvéhochlarJu.kdy rozkošajedy ohrožu1í
a s m r t j e v j e h o s a d e c h . j a k zoa h r a d n í k . . ( B i e z i nla9 9 6 b : 8 8 ) .

směvem bratrsképiíbuznosti,schopné

znovu roznítittvtirčisnění'.(BÍezina l99Óc: I l | )'
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24).. Veškerébytí chápe Bňezinajako neustálévytváňenínov ch fbrem Života
(,,zničení
a zároveĚjako jejich neustá|é
ničení
tvarr]..;
Ší|enci,
XIV 5), nikoli tedy jako bezproblémové
|ineárnísměŤování
ke kosmickéharmonii v duchu evolučníhooptimismu. V básni Vedra rozvíjíBňezina ve tŤechsyŽetov ch sekvencíchr znéfbrmy destrukcea kolapsu kosmickéhoňádu.Podobnějako v jiŽ citovanémveršiz básně Hvězd hasnoutisíceobjevujese takéve Vedrech motiv ruiny jako emblémdekonstrukce,
zhroucení,
ztroskotání
a pňelomu:,,Poslední
ve.
getace ohně na zÍiceninách!..(29-30). Sémantikaruin a s ní spojenépocity
zhroucení'závraÍi,mdloby, kolapsu,dezintegrace,stejnětakjako vědorníkonce
a novéhozačátku,charakterizují'jak ukazujeGérardRaulet (l996: l79), všcchna moderníridobízlomu. Thto, pro pŤelomstoletícharakteristická,neurotická
jejíŽetiologie souvisís proŽitkemrozpolcenostimezi Já a světem.
,,dispozice..,
životema Íbrmou,duševním
a tělesn m pÓlem osobnosti,proniká takédo Bňezinovadílakolem roku l900,jako napň.v básniChvímese nad mocív le: ',Tváň
našezdrobně|á,dle rodnych,dědičnychpŤíznak / modelovanásmrtí/jak v nervosníchdotecíchdláta/ a Zaseduševní[..,]l v zrcad|odechem zamžené
v stiíbrn1/chliniíchsváta..(III'l-4)' Prožitekzhroucení,
zruinovánía dekonstrukcena
pŤelomuepochy všakanticipujenovou konstrukci.Explicitně vyjadňujeBŤezina
dialektiku Životaa smrti' dekonstrukcea konstrukcev básni Vše zachvátit...
( z r o k u l 9 0 l ) : ' , v š e n e z r o z e nz é
noci vyvolat.obejnroutvjásotu/avšechnomrtvév novy žár navrátitk životu!// [...]tisícirukou boŤiti'tisícirukoustavěti,/ Za.
(VI. 3_4; VII, 34),1 Život' pŤesněji
hrady nadějítisíci obraznostírozežhavěti!..
.

Životje podle Sirnmela neustál]lvyvoj a slupĚování.Tbto živoruinlanentnístupřovánípiesahujcživotsamotny
(o jehoŽ pozvednutíusiluje)a konstituujetak novéfomy' tvoiícíprotikladŽivota.Ty se všaknakonecstáviliístrnu|lrni Íbrrnami.kteréjsoupiekážkouneustá|ého
pohybu života'Životjako '.víceneŽ život..(..bben-Mehr.a]s.
-Leben..)Znamenástupllováníživotav duchovnírovině' Fonrrouživota.jev Sirnrnelověpojctítakéindividualita.
ktenívzešlaz velkéhoceIkunadindividuá|ního
Života.nadanávlastnídynanikou' jížse stává uzavienym tvuem'
jedinci a.jevy zapojenav kontinuitě(nadindividuá|ního1
PŤestozŮstriváspolu s da|šími
života'Čírnvyhraněnější

jež pŤipravovaIytento svět. vyvolávii choro''Je-li tŤeba,život,vždy vítězn;/'moudry zkušenostívšechsvětťr,
by, kterésměŤu1í
rod'
k vyššímuz<lraví,
tvoÍíkUItčistoty.rozumu. citovéhoch|adu'kdy rozkošajecly ohroŽLrjí

individualita,tím.jediskrepancek živofuvětší'Pod|e Simmela.!elidsky Život určovánprávě snahouo zachovánÍ
individualit1,'
aniž by všakby|a nuušenasouyiS|osts životemv jeho ce|istvosti'DosaŽenítohoto idcá|uje dáno

a s m r t j e v j e h o s a d e c hj a k o z a h r a d n í k . . ( B Ť e z i n
l 9a9 6 b : 8 8 ) .

v;Íjinlečnyrl
tv rčín]
osobnostem,jaklni pod|c SimmeIabyIi Rerlbrandtnebo Goethe,kteiížiIiknzi rnirnospoZťrsta|i
tak vysiIou..životasanlotnéhtl.
lečnosta jeji nonny pod|evIastních
individuá|níchnorerl. dan]/ch.,tvťrrčí

Ve vita|istickémchápáníváIky jako jednéz' cesr k obnově dynanlickéja(!not\ žiy(J|avycháze]iRudolf Ch' Eucren (Die sittlichen KriiJie ttasKricacs. Leipzig t9|4) nebo Georg Sirrtnte|z ..krizc kultury..pňe|omusto|etí.
jejížpiíčinuspatŤova|i
ve strnu|ostispolečenskycha kuIturníchstruktura forem. v rozpolcenostisvěta civiIi.
zaČní
modernya ve stríleexpanzívnějším
v1/vojitechniky.Pro Simnrela.|eválka rovněžnositelkounaděie v pÍícnod ,,novéhočlověka..(',neuer
byIa ..celistvost..(,,Ganzheit..)'schopMensch..)' jehožzrisadnívIastností.by
ná v sobě harmonizovatnejpiíkÍejší
protik|arly(Sirnrne||9|7: 27 a n.). TŤebažcsi Simrnel plně uvědolnuje
hruzu vá|ky, pÍisuzujejí v
obnovenístrnuléhoživota
znan .'organickésíly..'schopnémohutného.jednotícího
a kultury.Z podobn1/ch
pozic obhajovai vá|ku ve svédobě takéThornas Mann (vizjeho vahu .'Cedankentnl
Kriege..,ťeac Runtlschttu.
1914')'

hraněn1inri
individua|itami,anižse všakvzdáliIi živonr.s nírnžbyli spojenitv rčímprincipem.V ,'nlodernintč|opodobn)inrodelživota
by rnohl uskutečnit
věku'. pĚelomustoletívidí Simrc| piedstupeó.'novéhoč|ověka..,.jenž
(SimeI l9|7: 2.5).Koncepci Životajako hrmonické jednoty tvrirčí
množství..rozví'
individua|itya,,bratrského
jí BŤezina v Ra{ru (pňímopuadigmatickou básníjsou odpovědi) a zejrnénave sv;/chesejích,ale pĚedznamenána
jejiž v básni Staviteléchrámu postavou tv rčíc:h
a zároveĎ vr]dčíchosobností.
'

paradign)atemBŤezinovamodelu světa V jeho díle
prožiteki'ivota,je centrá,lním
v podstatěuzavŤeldruhy soubor svych esejri'
BŤezina
z |et 1900 až |910, kdy
- Z nejextrémnějších
_ jak.jižnaznačeno
proV ieho pojetíse životkonstituuje
tikladri jako vznik a zánlk, tvoňenía ničení,kontinuita a individua|ita,Život
a Smrt.Souhra těchto životuimanentníchprotiklad tvoŤíjeho podstatu.JiŽ ve
známébásniKolozpěv srdcí!je prosluly refl.én,'Sladkoje Žiti!,,pňiiazován'jak
upozornil Miroslav Červenka,paradoxněk motivrim Životníchporážeka tragé.
dií (Červenka|990:252).\ědomí imanencesmrti v životěsynrbolizujeBňezina
takév rivodnímveršisvéposlednítištěnébásně Tisíce srdcípělo v srdci tvénr
v|ádla..- a Zejména
ve svych ese(|9O1)-,,Š|aŽivotemtvym smrt a rnlčeními
cesty,po níŽjsme tisíckrátš|ive
jíchv počátkustoletí:,,Ale najednou,uprostŤed
svych nryšlenkáchobrácen ch k věcerntétozemě. udeĚído našíbytosti Žasná
vyššímu,
širší
obzoryživotaobjímajíjistota,Žejdeme k smrti.[ ] Ke kaŽdému
díla,v květulásky,ve zpěcímupohledujde se Ťadousmrtí.[...]Smrt uprostŤecl
l996a)'
vu Žní[...]z stanouvždyspojenys Životem..(BŤezina
Žlvot je p|odivoua zároveř ničivousilou, která sama potencujesv j nejsilŽivor,evšeobsaŽné.jednotě
abscllutního
nějšíprotiklad,smrt,saby jej pÍekonala
ta' Smrt ohraničujc
sice individuálníŽivot,nikoli všakživotabsolutní'pojímají.
v sobě všechnyjevy' bytosti,ale taképrotiklady,jakov citovací a soustŤed'ující
indivinébásni Vše zachvátit.Jako destruktivní
sílu,stupřujícíŽivota spájející
duumco nejtěsnějiSe společenstvím
druhych,chápe BŤezina_ podobnějakoŤada umělcti a myslitelri počátku20. století- takéválku;utotižjako záruku dynamickéhoobnovovánístrnul ch Íbrern,v nížse, tak jako ve smrti, zjevuje pod|e
jako nevidite|nypoŽár
Bňezinypravácena Života:,,Jasnovidní
vidí vá|ku,hoŤící
obětní,udrŽovan stŤídající
Se stráŽínocía dní;démonickyboj, pŤ1atyjako zá_
kon Života[...].I válkaje cestak spojováníbytostí,vytváŤení
vyšších
společenstev..(Bňezina
V sopojetíživota'sjednocujícího
1996a).BŤezinovodualistické

Podobně v eseji Skrytédějiny (ko|em |9|0): ..Z trosek chrámr]'z děl krásy' zázraken vyrvanlch ohni. z kaŽ.
déhorjlonku dávnéhodíIav zasutych hrobech zazáŤídí|očlověkas ťtsměvembratrsképÍíbuznosti,schopné
znovu roznítittv rčísnění.'(Biezina | 996c: I l | )'
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bě jedince i ,,miliÓny..' žiÝota smrt, vznikáni i zánik, konstrukcia dekonstrukci,
má blízko k fr|ozofii Životamodernykolem roku 1900 (Dilthey,Simmel, o něco
později Scheler),'npostulujícístupřování životaaŽk jeho nadindividuální'nej.
vyššíformě, koncentrující
v sobě duchovnísÍéru(myšlenía vědomí)stejnětak
jako organickébytí.l'PojetímuměleckéhotvoŤení
jako tvorby Života,myšlenkou
komplementaritykonstrukce a dekonstrukce,zaujímá Bňezina zásadnípostoj
k vlastnídekadentníminulosti, nikoli však ve smyslu ,,pŤekonání..dekadence,
jak blvá zvláště ve staršíbŤezinovské
literatuŤečastozdrirazřováno, nlbrŽ ve
smyslujejí produktivníintegracedo sémantického
systémuvitalisticko-eschatologickéhomodelu světa.Je pŤíznačné,
Že kontrastnív znamovou fÓlií BŤezinovy revalorizaceživotajakocentrálníhoparadigmatuzávérečné
tvrjrčí
fáze kolem
roku 1900je negacea irea|izaceŽivota v tvrjrčíÍázijeho dekadentníhosymbo.
lismu. TvŮrčímprincipem Tajemnjch ddlek je princip rozdělenía izolace pod
,., Václav Černy se m!|í' když v souvislosti s BĚezinovousbírkouRacc mluví o,'moderní monistickéfantastice
pŤírodovědeckéhoprivodu.. Haeckelova směru (Čern;l l993: 485). Panteistick/ monismus postuluje sice jednotu všeho živoucího'jeho v;/chozímbodemje však2rrívr'pÍírodovědn!(a svou podstatou materialistick!) názor,žs,živái neživá pÍíroda.organické a anorganické mají svúj p vod vjedné a téžeprazii.k|adníhmotě, vjednoduchépralátce,která dala zá.kladjednotliv1/m
druhúm.Vliv darwinismuje zde zcela evidentnía Biezinovu
myš|ení,jeho koncepci směŤováník vyššíduchovní formě života, cizí. Zásadní rozdí| mezi pŤírodovědn1ym
monísmem a filozofií života, pro BŤezinovu koncepci vysoce re|evantní,vystihuje Georg Simmel: ,,Básník
stejnějako prorok směŤujekjednotě vyššíhoŽivota;směÍujevzhriru;panteistanebo monista směŤujevšakdo.
lú k osamocenosti.jakojednotě s nejniŽšírn
místok vědoméharmonii (cit. JoeI
bytím' [..'] k tupérnusmíšení
I9l2: 154)."
''

ZvláštěpozoruhodnájeBŤezinovamyš|enkavědomísmrti.iakojednézhybnlchsi||idskéexistence;tatomyŠlenka, jak ji BŤezina rozvíjí pÍedevšímv eseji Dí|o smrti, pŤedznamenávás aŽ pŤekvapivou zŤetelnostípozdě.i.
šíHeideggerovudefinici existencejako ',Sein zum Tode..(,'bytík smrti..):,,A pŤecejasnévidění smrti je jedním z nejtajemnějšíchobjevŮ člověka na zemi, královská a tragická v:Ísada,která ho staví nad všechny bytosti tvorstva' [.'.]Jasnosta intenzitatohoto poznání |išíse dle síly,s nížpocitujemeživot.[..'] MiliÓny lidí umí.
rají,aniŽ okusiIi pravě chuti smni, jako urnírají,
aniŽ pozna|i lásku a skrytou nádheru světa,jejŽ opouštějí'['.']
heroism začínáteprve tam, kde ducb vo|í smrt pozemskou vědomě, s pln:/m, mocn;/m, os|Ďujícímvěděním'1e.
jí ceny, aby jí s|oužiIdílu živora..(BŤezina I 996b: 89-90). Podle Heideggera utvaŤívědomí smtelnosti, ohraničenosti existence smrtí, zce|a ásadně náš život, neboťč|ověk se neustáIe, i nevědomě, vyrovnává se smrtí
a povětšinousmn neuvědomují..(Heidegger|957:25|: podobně BŤcskutečnost,Že mnoho Iidí si,,nejdŤíve
zina: ',MiliÓny lidí umírají,anižokusili pravě chuti smrri [.'.]..),nenírozhodně dťrkazem,žeby,,bytík smrti..
nepatŤilok existenci. ,,Bytík smrti..znamená pŤijmoutsrnrtjako ,,moŽnost..(,,MÓgIichkeiť.)zaujetípostoje.
ideálem, prorože,,bytímk smrti.,dosahuječlověk''pra.
nikoli rinik pŤedneodvratn;lmkoncemlje existenčním
véexistence..' Zásadní rozdíl mezi existenciálním (Heideggerovjm) a BŤezinov!m pojetím životaspočívávšak
v myšIence dynamického směŤováníživota k ce|istvosti a tím ke sjednocení protikladů a h|avně v pŤedpokla.
du, Že pozemsk1/ život nekončípouhym ,,vhozením..(',Gewoďenheit..) do nepŤátelskéhosvěta, n/brž že po.
duchovních
modus bytí ve sféÍe,,vyšších
kačuje a dále se rozvíjíjako vyšší,čistěduchovní,transcendentní

nadv|ádouthanatu:,,Jsembásníkemsvětel,tÓnri a tajemnéhoživota,jenž dlchá
zvécí.A stínria smrti..(BÍezina|929: 191).|,odmítáníŽivota1akoprožíváníexistence ve světě mezilidsk1ich vztahri je v básních Tajemnlch dtÍIekpodminkou
estetickéexistence,která nacházísvrij ideální vyrazve vytváÍeníautodosažení
nomníchuměleck;íchartefakt . Život, vitdlní intenzita jeho prožívání v pťítomnosil, nemá pro báSnickéIá Žádny vyznam a cíl. Jedin;ím- ovšemi|uzornímkterébásnickéJátouŽípoznata proniknout(takésmrcílemztistává,,tajemství..,
večerní),
kterévšak zrjstáváSkrytéa nedostupnév nepŤeko.
tí,jako v Modlitbě
dálce...Právě v nemožnostibezprostŤedního
proži
vyčerpávající
',věčné
natelné,
mimoŤádná
estetickáhodnotaprožitkuumění.Smrt je v Taváníživotaspočívá
jemn ch ddlkich postulovánajako vědomá destrukcenedokonaléhoŽivota,jako
esteticdrislďná negacejsoucna' tétopŤekážkyna cestě k dosaženípostulované
kéexistencemimo imanentnísvět. V závěrečnétv rčífázi Bňezinova díla kolem
roku 1900je stnrt naopak do životaintegrovánajako jeho vitalizujícíSoučiíst'
Životav pŤítomnosti
světa smyslov;/chjevri: ,Nezeslábl Žistupřujícíprožívání
vot na Zemi,jak se domnívajípíílišunavenímezi námi. Veškerávelikost minulosti ibudoucnautajenajest v pŤítomnosti
1996b:82)' Nikoli ná[...]..(BŤezina
hodoupojmenova|Brezina tentosvŮj pos|ednízaživotapub|ikovan;/esej Z roku
1908 PŤítomnost.
Jeho sémantickoua kompozičníkonstantounenívšak pouze
pŤítomnost,
Íedyčasovostjako jedna ze základníchexistenciál bytí, ale takés ní
bezprostŤedně
souvisejícítělesnost, somatick pÓl osobnosti,paradigmatiZovan]/
jižv Rul<ich.Ve sv;ich esejíchz prvníhodesetiletí20. stoletízd raznil BŤezina
zvláště naléhavěmyšlenku vitrilní strukÍuryčlověka, jejimž pulsacím podléhá'
tedy myšlenkutělesnosti jako jednu Z podmínekduchovní existence:,,A posledníobjev,k němužpočínáse blíŽitčlověkna zemi, tělo...Tělo ve sv}'chbolestech,
chorobácha ve svémzrání,hodnotitela soudce věcí,tv rce a ironick;/plenitel
iluzí, tělo-duch, vidoucí dá|e neŽ náš rozum, tě|o-básníksn ['..].. (BŤezina
l996b: 84). Bytí v pŤítomnostineníod smyslovéhosvěta a tělesnostijako takovéoddělitelné.PŤítomnlmje člověk právě ve svétěIesnosti.V tomto pojetíSe tě|esnoststává principem duševníhobytí a duch, jak naznačujeBŤezinrjvderivát
''tě|o-duch..,horizontem tělesnépŤítomnostičlověka ve světě. ,,Tělesnou..je
v
.BŤezinověpojetí také Íantazie(,,tělo-básníksnri..)a myš|enív bec, neboť
v hlubokémpohroužení
do myšlenek,dokonce i ve snu afantaziich,zristáváčlovékve světě,aťjiž pŤítomném.
minulémnebo budoucím,reáInémnebo imaginárním.BŤezinovopojetí
těla a ,,zákonana Zemi..je produktivnímpňehodnoce. Dopis
Františku
Baueroviz 2I. V l 893.Ve svémpos|edním
dopiseBaueroviz 26.Y||. |90l, kter! bezprostňedně
pňedcházel
vydánírtltol (počátek
dí.
a nejtěŽší
umělecké
srpnal 90l ), BŤezinapíše:
',Vím,Ženejvětší
to.|e
ž i v o ť . ( B Ť e zli9n2a9 :2 l 5 t '

svět , s nimiž náš světje sPojen..(BŤezinal996c: l l3).
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bě jedince i ,'miliÓny..' žiÝota smrt, vznikáni l zánik, konstrukcia dekonstrukci,
má blízko k ft|ozofii Životamoderny ko|em roku 1900 (Di|they'Simmel, o něco
později Scheler),'(,postulujícístupřování životaaž k jeho nadindividuální,nejvyššíÍbrmě,koncentrujícív sobě duchovnísÍéru(myšlenía vědomí)Stejnětak
jako organickébytí.l'PojetímuměleckéhotvoŤení
jako tvorby života,myšlenkou
komplementaritykonstrukce a dekonstrukce,zaujímá BÍezina zásadní postoj
k vlastnídekadentníminulosti, nikoli však ve smyslu ,,pŤekonání,.dekadence,
jak blvá zvláště ve staršíbŤezinovské
literatuŤečastozdrjrazřováno,nlbrž ve
smyslujejí produktivníintegracedo sémantického
systémuvitalisticko-eschato|ogickéhomodelu světa.Je pÍíznačné,
Že kontrastnív znamovou f.ÓliíBŤezinovy revalorizaceživotajakocentráIníhoparadigmatuzávérečné
tv rčíÍázekolem
roku 1900je negacea irealizaceživotav tvrirčífázi jeho dekadentníhosymbolismu. Tvrirčímprincipem Tajemnychddlek je princip rozdělenía izolace pod
'.' Vác|av Čern! se m!lí' když v souvislosti s BŤezinovousbírkouRrrcc mluví o ,,modernímonistickéfantastice
pŤírodovědeckéhopúvodu.. Haeckelova směru (Čern! l993: 48.5)' Panteistick;y monismus postuluje sice jed.
notu všeho živoucího,jeho v/chozím bodemje však 2rrívŽpŤírodovědnf(a svou podstatou materialistick1/)ná.
zor, žeživá 1 neživá pÍíroda.organické a anorganickémají svťtjpťrvodv jedné a téžeprazák|adní hmotě, v jednoduchépralátce,která dala ziákladjednotliv!m druhťrm'V|iv darwinismuje zde zcela evidentnía BŤezinovu
myšlení,jeho koncepci směŤorání k vyššíiluchovní formě života, cizí. Zásadni rozdi| mezi pŤírodovědn;ím
monismem a filozofií života.pro BÍezinovu koncepci vysoce relevantní,vystihuje Ceorg Simmel:,,Básník
stejnějako prorok srněŤujekjednotě vyššíhoživota:směÍuje vzhriru; panteista nebo monista směÍujevšak domístok vědoméharmonii (cit. Joe|
l k osamocenostijako jednotě s nejnižším
bytím, [..'] k tupémusmíšení
l9I2: 154't."
''

ZvláštěpozoruhodnájeBŤezinovamyš|enkavědomísmrtijakojednézhybnlchsi||idskéexistence;tatomyŠ.
lenka, jak ji BŤezina rozvíjí piedevším v eseji Dílo smrti, pŤedznamenávás až pŤekvapivou zŤeteInostípozděj.
šíHeideggerovudefinici existencejako ',Sein zum Tode.. (,,bytík smrti..):,,A pÍecejasnéviděnísmrti je jedním z nejtajemnějšíchobjevú člověka na zemi' královská a tragická v:Ísada,která ho staví nad všechny bytosti tvorstva'[.'.]Jasnosta intenzitatohoto poznání|išíse dle sí|y,s nížpocitujemeŽivot. [...l MiliÓny |idíumi-

anižpozna|i lásku a skrytou nádheru světa,jejž opouštějí'[''.]
rají,aniŽ okusiIi pravě chuti smrti,jako urnírají,
heroism začínáteprve tam, kde duch volí smrÍpozemskou vědomě, s pln!m, mocn1lm,os|Ďujícímvěděním1evědomísmrtelnosti,ohra.
jí ceny, aby jí s|ouŽildí|uživota..(BŤezinal996b: 89_90)' Pod|e HeideggerautviíŤí
ničenostiexistence smrtí.zcela ásadně nášŽivot, neboťč|ověkse neustále,i nevědomě,vyrovnává se smrtí'
a povětšinousmrt neuvědomují.,(Heidegger|957 25|; podobně Bie.
skutečnosÍ,
že mnoho lidí si ,,nejdŤíve
zina: ,,MiliÓny lidí umírají,aniŽ okusili pravě chuti smrti ['.']..),nenírozhodně drjkazem,že by ''bytík srfftl'.
(,'MÓglichkeit..)Zaujetípostoje,
nepatŤilok existenci. ,,Bytík smrti..znamená pŤijmoursrnrtjako ,,možnost..
ideá|em,protože,'bytímk smrti..dosahuječlověk''pra.
nikoli nik pŤedneodvratn!m koncem;je existenčním
véexistence..' Zásadní rozdíl mezi existenciá|ním (Heideggerovym) a BŤezinovlm pojetím života spočívávšak
v myšlence dynamického směŤováníŽivota k celistvosti a Íímke sjednocení protik|ad a hlavně v pÍedpokla.
du, že pozernsk! život nekončípouhÝm ,,vhozením..(,'Gewoďenheit..) do nepÍátelskéhosvěta' nÝbrž že po-

jenŽ dychá
nadvládouthanatu:,,Jsembásníkemsvětel,tÓnri a tajemnéhoživota,
(Bíezina
jako
|929:
19|).|1
odmítání
Života
prožívdní
smrti..
exia
z véci.A stínú
je
vztahťr
v
básních
Tajemnjch
podminkou
dcilek
mezilidskych
stence ve světě
dosaŽeníestetickéexistence, která nachází svrij ideální v,!Íazve vytváŤeníautonomníchuměleck1/chartefaktri.Žlvot, vitdtníintenzitajeho proŽívániv pŤítomnosti,nemápro básnickéJá Žádn! v,vznama cíl. Jedin17m ovšemiluzorním_
které
poznat
proniknout
(takéSmrbásnické
JátouŽi
a
cílemztjstává,,tajemství..,
večerní),
které
však
z
stává
skryté
a
nedostupné
v
nepŤeko.
tí,jako v Modlitbě
dá|ce...
Právě
v
nemoŽnosti
prožíbezprostÍedního
vyčerpávající
,,věčné
natelné,
je
prožitku
mimoÍádná
estetická
hodnota
umění.
v TaSmt
váni ŽivotaSpočívá
jako
jako
postu|ována
vědomá
destrukce
nedokonalého
Života,
jemnjch ddlkich
pŤekážky
postulované
této
na
cestě
k
dosažení
esteticdrislednánegacejsoucna,
kéexistencemimo imanentníSvět.V závěrečnétv rčíÍázi BŤezinovadíla kolem
roku 1900je smrt naopak do životaintegrovánajako jeho vitalizujícísoučást,
stupřujícípÍoživániživota v pŤítomnostiSvěta smyslovych jevťr:,,Nezeslábl život na Zemi,jak se domnívajípňílišunavenímezi námi. Veškerávelikost minulosti ibudoucnautajenajest v pňítomnosti
[''.]..(BÍezinal996b: 82).Nikoli náhodoupojmenovalBŤezinatentosvtij posledníza ŽivoÍapub|ikovan1/
esej z roku
1908 Pfítomnost.Jeho sémantickoua kompozičníkonstantounenívšak pouze
pŤítomnost,tedy časovostjako jedna ze zák|adnich existenciál bytí, ale takés ní
bezprostŤedně
souvisejícítěIesnost,Somatick]Í
pÓ| osobnosti,paradigmatizovany
již v RukÍch. Ve sv1ichesejích z prvního desetiletí20. století zdirazni| BÍezina
zvláštěnaléhavěmyšlenku vittilní strukturyčlověka,jejímžpulsacímpodléhá,
tedy myšlenkutělesnostijakojednu Z podmínekduchovníexistence:,,A posledníobjev,k němužpočínáse blížitč|ověkna zemi, tělo'..Tělo ve sv ch bolestech,
chorobácha ve svémzrání,hodnotitela soudce věcí,tvrirce a ironick;i plenitel
iluzí, tělo-duch, vidoucí dále neŽ náš rozum, tě|o-básníkSnri [...]..(BŤezina
l996b: 84). Bytí v pŤítomnostineníod smyslovéhoSVětaa tělesnostijako takovéoddělitelné.PŤítomnjmje člověk práVě ve svétělesnosti.V tomto pojetíSe tělesnoststává principem duševníhobytí a duch, jak naznačujeBŤezinrjvderivát
''tělo-duch..,horizontem tělesnépŤítomnostičlověka ve světě, ,,Tělesnou..je
v BŤezinověpojetí také f.antazie(,,tělo-básníkSnrj..)a myšlenívribec, neboť
v.hlubokémpohroužení
do myš|enek,dokonce i ve snu a fantaziích,zristáváčlověk ve světě,aťjiŽ pŤítomném,
minulémnebo budoucím'reálnémnebo imaginárním.BŤezinovopojetítěla
a ,,zákonana zemi,.je produktivnímpŤehodnoce..

duchovních
kačuje a dále se rozvíjíjako Vyšší,čistě duchovní' transcendentnímodus bytí ve sféŤe,,vyšŠích
světir,s nimiž náš světje sPojen..(BŤezinal996c: l l3).
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BÍezina
2ooo
PETR HOLMAN

bŤezinovskychjubileí už mohNedávná pŤipomínkaposledníchv1iznamnějších
jiné
po|itické
společenské'
neŽ
a duchovní atmosféŤe
la proběhnoutve zce|a
kdykoli dŤív.PÍineslas sebou takéŤadupodnětrik zamyšlení,už i proto, Že pos|edníkniŽní vydání BŤezinov1ichveršribylo uspoňádánopŤedvíce než pétastejnějako edice pŤedchozí,
dvacetilety (BŤezina1975) aje dnešnímučtenáŤi,
jde
pŤece
o dílo čelnéhopŤedstavitelesymbolismu
prakticky nedostupné.A
jednoho
z v,lznamn!ch tvrircri moderní evropské literatury vribec,
a zároveíl
kterébylo už v době svéhovzniku se zcela zŤejm;/mia viditelnlmi sympatiemi
pŤijímánodoma i za hranicemi, a to navzdory všemideologizujícím'politizujícím, náboŽenskyuměle zabarvovan m nebo leckdy aŽ rimyslně pejorativním
vlrokrim o esoterickévllučnosti a nesrozumitelnostitohoto díla.
Na první pohled by se mohlo zdát, že současnápozornost_ a jak častouž
v historii k podobnésituaci docházelol -je spíšeneŽ dílu věnována životubás.
níkovu a všem těm jeho moment m, kteréještě nebyly a ani dosud nejsou
uspokojivě vysvětleny. Nikoliv bez zjevnéhopŤekvapení,s očima doširoka
otevÍen}'ma
a jen s nadlidskou námahou tak po sto letech mťržeme
čístjakési
Zmatenéa podivně nelogické konstrukce a bez jak1/chkoliv skrupulí jedině
správnéinterpretacebásníkovy domněléhomosexuálníorientace.'. Zdá se a|e
také,ženapňíště
už nebudemenik m nuceni prohlíŽetpouťověŤvavébarvotiskovéobrázky typu BŤezina- pravověrn;ikatolík,Bňezina - antisemita,BŤeZina _ národnísocialista,bolševiknebo komunista,básník-mystika chaosem dne
vyrušovanykontempl tor čimeditovatpŤedstaticky nedrivěryhodnymobrazem
Mistra zpodobenéhoiako téměŤortodoxníhohinduistickéhonebo buddhistickéhomnicha.
BŤezinovodílo - a tedy i jeho obsahověi formálně mimoŤádněpozoruhodné
a obsáhlé,avšakstáleještějako celek nevydanékorespondence- vznikalo pŤeoevšímna konci sto|etí,avšakje konstantněvelmi pŤítomné
i v našempňechodnémčase'Nepostrádá ani
dnes onu stá|evzácnějšívlastnostzaujmout i současneho čtenáŤe
svou dynamickou mnohotvárností,nikdy neustávajícíhrou pozemsk ch i kosmickych
svych mnohdy velmi orimetamorfÓZa pŤesvědčivostí
giná|níchiešení
základních otázek po smyslu existence člověkai světa. A to
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a viditeln mi Sympatiemi
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q/rokrim o esoterickév lučnostia nesrozumitelnostitohoto díla.
Na první pohled by se mohlo zdát' Že současnápozornost_ a jak častouŽ
v historii k podobnésituaci docházelo! -je spíšeneždílu věnována životubásníkovu a všem těm jeho moment m, kteréještě nebyly a ani dosud nejsou
uspokojivě vysvětleny. Nikoliv bez zjevnéhopŤekvapení,s očima doširoka
otevŤenÝma
a jen s nadlidskou námahou tak po Sto letech m žemečístjakési
Zmatenéa podivně nelogické konstrukce a bez jak1/chkoliv skrupulí jedině
správnéinterpretacebásníkovy domně|éhomosexuálníorientace.,. Zdá se a|e
také,Že napŤíště
už nebudemenikym nuceni prohlíŽetpouťověŤvavébarvotiskovéobrázky typu Bíezina - pravověrn katolík,BŤezina- antisemita,Bňezi.
na _ národnísocialista,bolševiknebo komunista,básník-mystika chaosemdne
vyrušovanykontempldtor či meditovat pÍedstaticky ned věryhodn m obrazem
Mistra zpodobenéhojako téměŤortodoxníhohinduistickéhonebo buddhistic.
kéhomnicha.
BŤezinovodílo - a tedy ijeho obsahověi formálně mimoŤádněpozoruhodné
a obsáhlé,avšakstáleještějako celek nevydanékorespondence- vznikalo pŤedevšímna konci století'avšakje konstantněvelmi pÍítomné
i v našempňechodnémčase.Nepostrádá ani dnes onu stá|evzácnějšívlastnostzaujmouti současnéhočteniíňe
svou dynamickou mnohotvárností,nikdy neustávajícíhrou pozemsklch i kosmick1/chmetamorfÓz a pÍesvědčivostí
sv1/chmnohdy velmi origtnálníchŤešení
základních otázek po smyslu existence člověkai světa' A to
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t čtenáiezh; čkanéhoa věčněznovu znepokojovaného
postmodernoua je.jíob.
tíŽněuchopitelnounrixturounejvyššího
i nejnižšího.
V několika existujícícha stále ještě Íiagmentárních
náčrtechbŤezinovskych biograÍjíse mnohdy zdŮraz uje rinavněostinátníÍvrzení,
Že básníkrjv
každodenní
praktick1iživot,navencka pro nezasvěcené
jednotvárny,
až pŤíliš
ducha ubíjejícía dokonale postrádající
jakékoliv vnějšívzruchy' probíhal
v pŤímém
protikladuk os|řujícímubohatstvímel'aforičnosti
díIa,vyjadňujícímu pocit životníplnosti ve všechjeho nespočetn]ich,
státese proměřujících.
a tedy neuchopitelnychÍormáclr'Tyto známéskutečnosti
tu nechcemedokonce ani citovat.natožpak je znova opakovat;soustŤedíme
se pouze na to' co Jc
novějšíaproza|ímméněznámé,a co by tcdy snad mohlo byt ještějaksi piitaž'Iivé.
o Íbktu'Že posledníedice BÍezinovabásnickéhoclílapocházíz poloviny
sedrndesátch let, i o její nedostupnostijsnre se uŽ zmínili. Nicméně právě
v poslednídobě byly kromě obvyklych časov ch čIánk publikoványtakénčkterézávažnější
práce a pŤeklacly,kterédokláclajíkonstantní.ne-li rostoucízítJem o básníkaa jeho odkaz mimo zemíČech.Dostatečněznámáje napň.ital'
ská disertaccAIbertadi Paoly (1916),Zarekovapolská práce t1ikající
se eseJu
(l979, srov. takél988) nebo reprezentativní
vybor pÍeklac|r]
poezie i prÓzy d<l
madhrštiny,ktery pňipravilBéla Hap (BŤezinal983). Co se tyká právě ma.
dhrskébohemistiky,je nutnépŤipomenoutbňezinovskévystoupenína bu<lapešťské
konf.erenciKoncepce subjektu v |iteratuŤestÍednía v cl-rodníEvropy
v záÍi 1996 (srov' napŤ.Tomiš |991) a pozdějšísouhrnnoustudii T. Berkesc

(1eee).

BŤezinabyl v prriběhulet s většímči menšímr1spěchem
pŤekláclán
do mno.\ětšina
ha jazyk .
těohto staršíchpiekladri je dobňe z'námá(viz napŤ.BŤezina
1970)'chystajíse pňekladyda|ší.Ukázky nov ch rusk ch pŤekla<lťr
Bňezinovych básnípoÍizené
o. Malevičema V. Kamenskoumohly b t prozatímuveŤejněnypouze časopisecky(BŤezina 1994).Zce|a neznáméale zatÍmzristalysolitérnía pravděpodobněhistoricky vribec jediné známépŤekladydo esperanta
(Bňezina|968-69, |982) a podobněi pŤekladesejeoslnění svobody a básnč
PŤíroda
do makedonštiny,
vznikly zásluhouJ. Stojčevski-Zdichyncové
(BÍezina l990), která takérovněžpr běžněpracuje na riplnémmakedonskémpŤekla.
du básnickéhoi csejistického
díIa'
Detailnímu,i kdyŽ stáleještěneriplnému
soupisupŤeklarl BŤezinydo něnr'
činybyla věnovánasamostatnákapitolauŽ dŤív(NezdaŤil1985:254_73).Tu jc
nynímoŽnédoplnit napiíkladnovějšíšvycarskouantologiíz roku l990 (BŤezj.
na l990a) nebo dnes už více než deseti|et]
mi pŤekladatelsk;imi
aktivitami

Íiancouzské
pňekla.
U. Heftricha.'Poněkud rnéněznáméjsou (nepub|ikované)
esej
Hudby,
pramen'
H.
Voisine-Jechové,
pŤipravované
vy.
dy jednotliv;ich
jaz,yka a literatury na Sorčeského
hradnějako studijnítexty pro posluohacYe
pŤekladyE. Abramsové(napň.BŤezinal988, zde rovbonně,nebo publikované
I
'
Demla,
L. Klírny' J. Durycha, V. Holana, B. Hrabala).PĚe.
néŽukázky z dí|a
esejt)
do Íi.ancouzštiny
se v současné
době zabyvá Xavier
kladernBŤezinovlch
expresionisnru,surreaGalmiche, známy kromě jinéhosv1ini v zkumy českého
|ismua zájmemo života dílo J. Váchala (nejnovějiGalmiche l999). Historicdějin by| poňízenC. M. Bulkinem
ky prvníriplny anglicky pieklad Sknllyg11
a knižněvydán v Praze (BŤczina|997, srov.i ukázku _ esejeThe Present..fhe
Work of Death' Hidden History in Bňezina |996: 182-228. viz i Tognazzini
|998,Partridgel999). o dva roky později,rovněŽv Praze,vyšlaposledníverze Naughtonovaanglickéhop ekladubásněRuce (Biezina |999)..Prozatírnpo.
s|ednípublikovanou knihou piekladŮ ( p|ná Hudba pramettťt
a v1iborz veršrj),
MinisterstvakulturyČeskérepublikypoŤídila
kterouza pŤispění
a v BuenosAi.
res v ŤaděColeccionArs BohemiaevydalaH. Voldanová,byl BŤezinav bec po.
prvévlznanrnějiuvedendo španělskymluvícíchzerní(BŤezinal999a).A mluje nutnéznovu piipomenouta znovu vyzdvihnout
víme-|itu uŽ o pŤekladech'
vfjimečny'naprostoojedinělya dosud ncdoceněnypočinbrněnského
J. Šprincla, samizdatov a dosud stáleještěnepublikovanypÍek|adkompletuBŤezinov1ichbásnick1ichsbírekdo latiny.]Jednotlivéukázky (Motiv z BeethovenapÍetištěnněkolikrát)byly koncem roku l 968 vydáványpŤeváŽně
v katolick ch časopisechve Francii a v Německu (Vox Latina, Vita Latitn ai),
Jednot|ivépiek|ady BŤezrnov;/chbásní spo|ečněs pi.eklady veršťr
J' Zahradnít:kaa V' Ho]ana a s články
a recenzemi tykajicími se napi. J. Haška. K' Čapka' B' Hrabala. L. Mřačka, .I. Skáce|rr.M. Holuba nebo
I. Klírny by|y od roku |99| prriběžnčul'eŤejĎoványv litcrárních pŤíloháchv1/značnychnovin. napi' ďclc
Zilrcher Zeitung neb() Fr.InkÍi|rterAllgcnaina Zeitung: by|y také vydávány jako piilcŽitostné soukromé
sborníčky.
Jedna z prvních\erzí tohoto pr-tk|aiiuby|a roku l99I včnoviinaautoro\,it()hotočlá|]ku,
ottacarus Bíezina: opartt

1natícu l-6' I ' Longinquirateslrcanae. 2' ln occidente dilucescit. .l' Vcnti a po.
l i s f l a n t e s ,4 . A r c h i t e c t it e m p l i . - 5 .M a n u s f l a t r u n r .6 . F r a g m c n t u r ns e x r i l i b r i p o e t i c i .E B o e n r o i n L a r i n u n r
v e n i t l o a n n e s Š p r i n c |B' r u n a I 9 8 3 ( s t r o j o p i s 4
. 0 + 3 . 1+ 3 5 + 3 ! t + 3 6 + 2 7 s t r ' ) ' P r a v d ě p o d o b n ěn c j r r l z -

sáhlejšÍukázka Z tohoto pÍekladu. l3 básní z Rlloti (Horarunt l.antamnovi. cluando; Musica caccorumi
D o l o r h o m i n i s , O c e a n u s m u t u s ; f l o r r e s c o .q u i d q u e a t i p s a v o l u n t a s :D e m e n t e s ;M a n e p u r u m ; L o c i h a r m o n | a ee t p | a c a t i o n i sC: a r n l e n c a r m i n t t n tF: e m i n a e :R e s p o n s i o n e sN
: o x v e r n a :T e m p u s ) .b y l a u n á s p o d t i tulem Manus pub|ikována in BÍezina | 975a' Da|šíukázky (Mea ntater,Cuttl veneris spcrata'. Mediac noct e s m a g i c a e .D o | o r h o m i n i s . C a n e b a n ti n t e n r i I I ec o r d a ) s p o | e č n č
s p Í e k I a d yd r r m n o h a . i i n l c h . i a z y k Ůi n
Biezina | 970.
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i čtenáŤc
zh; čkanéhoa věčněznovu znepokojovaného
postmodernoua její obtíŽněuchopitelnounrixturounejvyššího
i nejnižšího.
V několika existujícícha stále ještě Íiagmentárních
náčrtechbieztnovskych biograÍlíse mnohdy zrJisrazíujerinavně ostinátní tvrzení,Že básníkŮv
každodenní
praktick1iživot'naveneka pro nezasvěcené
jednotvárn ,
až pňíliš
ducha ubíjejícía dokonale postrádající
jakékoliv vnějšívzruchy, probíhal
v pŤímém
protikladuk osliiujícírnu
bohatstvímetaÍbričnosti
díla,vyjadŤujícímu pocit životníplnosti ve všechjeho nespočetnlch,
stále se proměřujících.
a tedy neuchopiteln;ich
fbrmáclr'Tyto znánréskutečnosti
tu nechcemedokonoe ani citovat' natožpak je znova opakovat;soustňedíme
se pouze na to, co Jc
novějšía prozatímrnéněznám , a co by tedy snad mohlo b t ještějaksi pŤitaŽlivé.
o Íaktu,že poslcdníedice Biezinova básnickéhodíla pocházíz poloviny
sedrndesát;ich
|et, i o její nedostupnosti.jsmese už zrnínili.Nicméně právě
v poslednídobě byly kromě obvykl ch časov1ich
článkr]publikoványtakéněkterézávaž'nější
práce a pňeklady,kterédokládajíkonstantní.ne.li rostoucízírjt:rno básníkaa jeho odkaz mimo uzemíČech.Dostatcčněznámá.1enapŤ.ital.
ská disertaceAlberta di Paoly (1976)'Zat.ekovapo|skápráce t kajícíse ese.jťr
( l 979, srov.takél 988) nebo reprezentativní
v;ibor pŤeklad poezie i prÓzy cltl
madarštiny,ktery pŤipravilBéla Hap (Bňezina l983)' Co se t1ká právě mad'arskébohemistiky,je nutnépŤipomenoutbŤezinovské
vystoupenína buda.
pešťské
konf'erenciKoncepce subjektuv literatuŤe
stÍednía vychodníE'vropy
v záÍí1996 (srov.napŤ.Tomiš l 99]) a pozdějšísouhrnnoustudii T. Berkese

(reee).
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J. Šprinv;/jimečn1/,
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pÍekladkornpletuBŤezinoc|a,samizdatovya dosud stáleještěnepublikovan;y
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ukázky (Motiv z Becthovenapí.esbírckdo latiny.]Jednotlivé
v katolickychčatištěnněkolikát) byly koncem roku l968 vydáványpŤevážně
sopisechve Francii a v Německu (Vox Latina, Vita Intitn aj,),
JednotlivépŤekladyBÍezrnov]lchb.lsní společněs pÍck|ady veršťtJ' Zahradníčkaa V' Ho|ana a s čIánky
a recenzemi t]Íkajícími
se napň.J. Haška. K' Čapka. B. Hrabala. L. Nířačka'J. Shíce|a. M. Holuba nebo
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ottacarus BÍezila: opera poatíca l-Ó' l. Ltlnginquitatesarcanae' 2' In occidente dilucescit. J. Vctlti a po.
l i s f l a n t e s , 4 .A r c h i t e c t it c r n p l i . 5 . M a n u s f r a t r u n l , 6 .F r a g m e n t u ms e x t i l i b r i p o e t i c i .E B o e n r o i n L a t i n u n
v e r t i t l o a n n e s Š p r i n c |B. r u n a l 9 3 ] ( s l r c i o p i s . 4 0 + 3 - t + 3 5 + 3 8 + 3 6 + 2 7 s t r . ) .P r a v d t i p o d o b n č
nr1rrlzsáhlejšíukázka z rohoto pÍekladu. l3 básIlí z Ralott (Horarunt flntam novi. quando: Musica caccorum:
Dolor hominis; Oceanus rnutusi llorresco. quid queat ipsa voluntas; Dementesl Mane purum; I-oci harmoniae et placationis; Carnlen carminunr; Feminae; Responsiones:Nox vetna: Tempus), byla u nás pod tit u l e m M a n u s p u b | i k o v á n ai n B Í e z i n al 9 7 5 a ' D a | š íu k á Z k y ( M e a n ) . l t e rC, u m v e n e r i ss p c r a t a ' .M e d i a e n o c .
t e s m a g i c a e .D o | o r h o r n i n i s .C a n e b a n ti n t e r n i l I ec o r c l a )s p o | e č n č
s p Í e k J a d yd o n r n < r h a . j i n ; / c h . j a z yi nk
B Ť e z i n al 9 7 0 '
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kromějiného Znamenái doklad o v raznémposunu k obecnějšía vpravdě transdisciplinární snaze Zachytit a Íundovaněana|yzovati takovéaspekty, kteréstále
skupině|iterárních
vědc aŽ dosudneby|ya ani neještěvjistémsmyslu izo|ované
Leccos se změnilo takév ob|astivydáváníbňezinovsk;/ch
mohly.b;/tpŤístupné.
publikací.Jenom několik pňíklad : komě dvou vydání riplnéhoSouboruBŤezinovlch esej (BŤezina1989,pozn. aparátrozš.a dopln. 1996a)byly objevenya vydány rukopisy vzpomínekE. Lakomé (Lakomá 1991/|992),,korespondenceBŤezina-Bouška(Biezina-Bouška l 989/1996, ke korespondencia esejrimsrov.téžLi.
Erátní archiv 1989)' listy Dostál-Luti nov-Zey er-BÍezi na (PŤátelstvíl 997), Dopi sy
otokara Bňeziny R Ženě Svobodové(BŤezina l990b)' novédoplřující pŤíspěvky
ke korespondenciŠaldyBňezinovi(Šalda1990/199l)'nejprvemenšívybor a později i riplnévydánívzájemnékorespondences E. Lakomou, onoujedinou skutečnou ŽenouBÍezinovaživota(BŤezina-Lakomá|996/|999,srov. i Slomek 2000,
Lukeš 2000)' studie BŤezinav dopisech Anny PammrovéMarii Ježkové(Holman
|992), neznám;irukopis A. Pammrové(Pammrová 1995/1998)a tak podobně' Pňi
spěvkyz v bec prvníhoa prozatímbohuželi posledníhobŤezinovského
sympozia
by|y včetněv1iběrovébibliografie z |et 1989_|996 publikovány jako samostatn
sborník(Biezina l996). Studiet;ikajícíse BÍezinovychpracípublikovan;/ch
v Mo.
dernírevui byla otištěnaroku 1997 a Znovu byly t,aké
shrnuty zák|adnípohledy na
básníkúvvztah ke Katolické moderně (Holman 199.7'2000). Poslednía vribec nej.
novější
monografieD, Ž. Bora (Bor 2000) ,'pŤekvapivě
pŤib|ižuje
života dílo největšího
básníkačeského
symbolismu.Dot; ká se cit|ivěmnoha míst,jimŽ se většina dŤívějších
kitik , apologetria pamětníkrisnaži|avyhnout...Na tomto místěje
obzvlašť
nutnéznovu pŤipomenout,
žeesoterické
dílo má funkci mystickou...
Z téchtoněkolika náhodně vybranych pŤík|adri
je zce|a zŤetelněvidět snaha
o stále novéhledánía interpretace,kterése t;ikajínejenom BŤezinovadíla, ale
i někter;Íchdalších,téměňby se chtělo Íícipraktick;/chi praxi pÍesahujících

K dalšímpočinrimv oblasti cizojazyčněvydávan1/chpracíposledníhodesetiletí patŤíHeftrichova monografieozabyvajícíse detailnímsrovnánímfilozofickfch,
estetick]ichi etick1/chv1/chodisekBŤezinovy tvorby s dílem Schopenhauerovlm
|et
a Nietzscheho a v mnohémrozvíjejícíprukopnickou práci R. Hav|az tŤicát1/ch
(Havel 1949)' Roku 1993 byl v Německu (česky,s německlm pŤeklademrivodní
slovníkBŤezinovabásnickéhodíla,první
studie)vydán takédvoudíln!frekvenční
takto pojatá práce z oboru matematickélingvistiky svéhodruhu v Čecháchvťrbec.s
Básníkovojménoje rovněŽ spo|ečněs F. X. Šaldou,o. Fischerem,V. Čern1/m
a V' Havlem zastoupenov encyklopediisvětovéesejistiky(Encyclopedial997).
V roce,kdy uplynulo l30 let od básníkovanarození,byla publikovánada|šípozoruhodná, zcela nově a samostatněkoncipovaná a množstvínov/ch pohled a inmonografieJ. Vojvodíka (l998, srov. i Červenka2000).
terpretacípŤinášející
Tákév Čecháchse v posledníchletechobjevily některépublikacei časopisecké studie,kterépŤineslyňaduda|šíchnovych poznatkri.Vce nebo ménězdaŤile
atd. vydanéu nás i v zahraničí
napsanéučebnice,slovníky,slovníkovépÍíručky
po roce l989 a obsahujícívícenebo ménězdaňilezpracovanéheslo otokar BŤezina pro tuto chvíli pominene; v;/jimku pÍedstavujeSlovník bdsnicbj,chknih započat1iv sedmdesátych letech a vydan;Íaž o tŤicetlet později.oVedle tétoa něpracíse objevily i speciálnístudie věnovanénapŤ.
kter ch dalšíchrozsáhlejších
BŤezinovuprisobenív Jinošově(Pěnčíkl988), básníkovuvztahuk ruskéliteratuŤea kultuŤe(Jehličkal996) nebo historii česk;/chkandidaturna Nobelovu cenu
kandidaturyBÍezinovy(Michl l995). Detailně
za literaturuvčetněsedminásobné
byl zkoumán vztah básník - pŤekladatelv pŤípaděE' Saudka (Binder 1997)'
M. ČervenkauveŤejnilstudii BŤezinrjvvlklad Svít ní na aipadě, provedl vzorovy
rozbor Modlitby za nepŤátelea později zásadnímzpŮsobem osvětlil situaci ko]em
prvníchčesk1fchpíekladriMaeterlincka (Červenka19791199|,|989/|99|, |999).
Znovu byla takéotevŤenaotázkaBÍezinovy metafory a metaforizace(Jílek 1997)'
Velmi potěšitelnáje skutďnost, Že mezi autory těchto a mnoha da|šíchpracíuŽ
dnes najdeme nejenom literárníteoretiky a historiky, ale takénapŤíkladfilozofy'
sociology, teoretickématematiky a fyziky, biology' lékaÍenebo psychology, coŽ
.

Rukopisn! Vécn! rejstŤíkk Ú|omkrlm hovoru otokara BÍeziny, jehož originál byl věnován Muzeu o' BÍeziny
v Jaroměňicíchnad Rokytnou, poŤídilna podzim roku l999 E. Černf' Na stejnémmístě uloženy i dalšírukopisnépráce téhoŽautora, většinou texty vyběrovych pŤednášekna l.ékďské ÍhkultěMasarykovy univerzity v Brně:
Medicínskéaspekty v díle otokára BŤeziny ( | 992), PŤínosdí|aotokara BŤeziny moderní medicíně ( |993 _ otisk
in Biezina |996:4|48), organismus a choroba v pojetí otokra Bieziny, Fenomén smrti v díle otokara BŤeziny a v modemí pŤírodovědě(l994), Vidmo bo|estív díle otoktra BŤeziny (|995), osobní memoárov]Ítext oto-

práce ( l 99 l ). Recenze napÍ'J' Hol! ( l 994), R. B. Pynsent( l 997)' A. Mok.
Heftrich l 993 - púvodnědisertační
rejš(l997)' ČástHeftrichovy práce in Heftrich l992. Dalšípráce - Heftrich l994, l996. Nejnovějšípiíspěvek
k bňezinovskétematice viz Heftrich l999: 26_37.

J

kar BŤezina v mém Životě ( |996), Pťrsobnostlásky v dí|eotokara BŤeziny (|997), Zamyš|enilékďe nad zdravím
a smÍtíotokila Bieziny ( l998). Dále viz Dodatky k Ú|omkrim hovorú otokua BŤeziny (B ox |994: 4047): zde
rovněž M. Mrézová: František
Bí|ek a otokar BŤezina (4_l3); A' Filip: Mriza bolest v pffběhu Tvr]rce (|'|.|9);
S. Batušek: Dem|ovo Slovo
k otčenáši Františka Bílka (20_22), Katolická moderna lI, otokr BŤezina v revui

Holman (l993) _ privodnějako samizdat (|974-|986),9 exenrpláÍú,6sv' Recenze: J' Hol! (l994)' M. Těšitelová (l995), R' B. Pynsent (l997).

n

NovÝ život (82-83); V Vokolek:
obrana básníka, otokar BŤezina (23-2.5)l Vzpomínky rodiny Krulovy na oto.
kara Biezinu (26-38);
V Durych: otoku BÍezina a Jaros|av Durych (78) aj.

chni'
Srov. Červenkovy rozbory BŤezinov:/chsbírek (Červenka ad. l990: 250_53 [Ruce], 30I_303 |St<tviteLé
nu)' 3||_|4 |svít ní n(]zlixtd\,3|6-|8 [Tajemnt dtílkl.],358_60|Větn,od ptjL,ú]).
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kromějiného Znamenái doklad o v, raznémposunu k obecnějšía vpravdě transdisciplinární snaze zachytit a Íundovaněana|yzovati takovéaspekty, kteréstále
skupině|iterárních
vědc aždosudneby|ya ani neještěvjistémsmyslu izo|ované
Leccos se změnilo takév ob|astivydáváníbňezinovsk;/ch
mohly.b;/tpŤístupné.
publikací.Jenom několik pňíklad : komě dvou vydání riplnéhosouboru BŤezinov1ichesej (BŤezina1989,pozn. aparátrozš.a dopln. 1996a)byly objevenya vydány rukopisy vzpomínek E. Lakomé (Lakomá 1991/|992),,korespondenceBŤezina-Bouška(BŤezina-Bouškal 989/1996, ke korespondencia esejrimsrov.téžLiErátní archiv 1989)' listy Dostál-Luti nov-Zey er-BÍezi na (PŤátelstvíl 997), Dopi sy
otokara BÍeziny RriŽeně Svobodové(BÍezina l990b)' novédoplřující pŤíspěvky
ke korespondenciŠaldyBňezinovi(Šalda1990/199l)'nejprvemenšív bor a později i riplnévydánívzájemnékorespondences E. Lakomou, onoujedinou skutečnou ženouBňezinovaživota(BŤezina-Lakomá|996/|999,srov. i Slomek 2000,
Lukeš 2000)' studie BŤezinav dopisech Anny PammrovéMarii Ježkové(Holman
|992), neznám;irukopis A. Pammrové(Pammrová 1995/1998)a tak podobně' PŤíspěvky z vribec prvníhoa prozatímbohuželi posledníhobŤezinovského
sympozia
by|y včetněv1iběrovébibliografie z |et 1989_|996 publikovány jako samostatn;Í
sborník(Bňezinal996). Studiet;Íkající
se BÍezinovychpracípublikovanlch v Mo.
dernírevui byla otištěnaroku 1997 a Znovu byly t,aké
shrnuty zák|adnípohledy na
básníkúvvztah ke Katolické moderně (Holman 1997'2000). Poslednía v bec nej.
novější
monografieD, Ž. Bora (Bor 2000) ,'pŤekvapivě
pňibliŽujeŽivota dílo největšího
básníkačeského
symbolismu.Dot1ká se cit|ivěmnoha míst,jimŽ se většina dŤívějších
kitik , apologetria pamětníkťr
snaži|avyhnout...Na tomto místěje
obzvlašť
nutnéznovu pÍipomenout,
žeesoterické
dílo má funkci mystickou...
Z téchtoněkolika náhodně vybranych pŤíkladrije zce|a zŤetelněvidět snaha
o stále novéhledánía interpretace,kterése t;ikajínejenom BŤezinovadíla, ale
i někter;Íchdalších,téměňby se chtělo Íícipraktick;/chi praxi pÍesahujících

K dalšímpočinrimv oblasti cizojazyčněvydávan;/chpracíposledníhodesetiletí patŤíHeftrichova monografieozabyvajícíse detailnímsrovnánímfilozoficklch,
estetickych i etick1/chv1/chodisekBŤezinovy tvorby s dílem Schopenhauerovlm
let
a Nietzscheho a v mnohémrozvijejícíprukopnickou práci R. Hav|az tŤicát1/ch
(Havel 1949)' Roku 1993 byl v Německu (česky,s německyimpŤeklademrivodní
slovníkBŤezinovabásnickéhodíla,první
studie)vydán takédvoudíln!frekvenční
takto pojatá práce z oboru matematickélingvistiky svéhodruhu v Čecháchvťrbec.s
Básníkovojménoje rovněŽ spo|ečněs F. X. Šaldou,o. Fischerem,V. Čern1/m
a V' Havlem zastoupenov encyklopediisvětovéesejistiky(Encyclopedial997).
pozoV roce,kdy uplynulo l30 let od básníkovanarození,byla publikovánada|ší
ruhodná, zce|a novéa samostatněkoncipovaná a množstvínovlch poh|ed a inmonografieJ. Vojvodíka(l998, srov. i Červenka2000)'
terpretacípŤinášející
Thkév Čecháchse v posledníchletechobjevily některépublikacei časopisecké studie,kterépŤineslyňaduda|šíchnovych poznatkri.Vce nebo ménězdaŤile
napsanéučebnice,slovníky, slovníkovépÍíručkyatd. vydanéu nás i y zahran1či
po roce l989 a obsahujícívícenebo ménězdaňilezpracovanéheslo otokar BŤeSlovníkbdsnicbj,chknih zazina pro tuto chví]i pominene;v;/jimkupŤedstavuje
počatyv sedmdesát1ichletech a vydan1i až o tŤicetlet později.oVedle tétoa něpracíse objevily i speciálnístudie věnovanénapŤ.
kter ch dalšíchrozsáhlejších
BŤezinovuprisobenív Jinošově(Pěnčíkl988), básníkovuvztahuk ruskéliteratuŤea kultuŤe(Jehličkal996) nebo historii česk;/chkandidaturna Nobelovu cenu
kandidaturyBÍezinovy(Michl l995). Detailně
za literaturuvčetněsedminásobné
v pŤípaděE. Saudka (Binder 1997)'
byl zkoumán vztah básník - pŤekladate|
M. ČervenkauveŤejnilstudii Bňezinrjv v;íkladSvít ní na aipadě, provedl vzorovy
rozbor Modlitby za nepŤátelea později zásadnímzprisobemosvětlil situaci kolem
prvníchčesk1chpíekladriMaeterlincka(Červenka1979l199|,|989/|99|, |999).
Znovu byla takéotevŤenaotázkaBÍezinovy metafory a metaforizace(Jílek l997).
Velmi potěšitelnáje skutďnost, Že mezi autory těchto a mnoha da|šíchpracíuŽ
dnes najdeme nejenom literárníteoretiky a historiky, ale takénapŤíkladfilozofy'
sociology, teoretickématematiky a fyziky, biology' lékaÍenebo psychology, coŽ
.

Rukopisnj Věcn! rejstŤíkk Ú|omkrlm hovoru otokara Bieziny, jehož originál byl věnován Muzeu o' BÍeziny
v Jaroměňicíchnad Rokytnou, poŤídilna podzim roku l999 E. Černf' Na stejnémmístě uloženy i dalšírukopisnépráce téhoŽautora, většinou texty V'běrovych pňednášekna Lékďské Í.akultěMasarykovy univerzity v Brně:
Medicínskéaspekty v díle otokara BÍeziny (|992), PŤínosdí|aotokara BÍeziny moderní medicíně (l993 _ otisk
in Biezina l996: 4l-48), organismus a choroba v pojetí otokra BÍeziny, Fenomén smrti v díle otokara BŤeziny a v modemí pŤírodovědě(I994), Vidmo bo|esti v díle otoktra BŤeziny (|995), osobní memoárov]Ítext oto-

práce ( l 99 l ). Recenze napÍ'J' Holy ( l 994), R. B. Pynsent( l 997), A. Mok.
Heftricb l 993 - púvodnědisertační
rejš(l997)' ČástHeftrichovy práce in Heftrich l992. Dalšípráce - Heftrich l994, l996. NejnovějšípŤíspěvek
k bňezinovskétematice viz Heftrich l999: 26_37.

J

kar BŤezina v mém životě ( |996), Pťrsobnostlásky v dí|eotokara BŤeziny (|997), Zamyš|enilékďe nad zdravím
a smní otoktra Bieziny ( l 998). Dále viz Dodatky k Ú|omk m hovorú otokra BŤeziny (B ox |994: 4o47): zde
rovněžM. Mrézová: František
Bí|ek a otokar BŤezina (4_l3); A' Filip: Mriza bolest v pÍíběhuTvr]rce (|.|.|9);
S. Batušek: Demlovo Slovo
k otčenáši Františka Bílka (20_22), Katolická moderna lI, otokr Bčezina v revui

Holman (l993) _ privodnějako samizdat (|914-|986),9 exempláŤú,6sv' Recenze: J' Hol! (l994)' M. Těšitelová (l995), R' B. Pynsent (l997).

n

Novy život (82-83); V Vokolek:
obrana básníka, otokar BŤezina (23-25); Vzpomínky rodiny Krulovy na oto.
kara BŤezinu (26.38);
V Durych: otokar BÍezina a Jaros|av Durych (78) aj.

'
Srov. Červenkovy rozbory Bňezinov:/ch sbírek (Červenka ad. l990: 250_53 [Race], 30I_303 |stdvitelé chr
ptjLúD.
od
n(]zlixtd\,3|6-|8 [Tajennt dtílkl.l,358_60|Větn,
nu)' 3||_|4 |Svít.íní
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aspekt jeho osobnosti'A zrrriĚujerne-|i
se o praxi, nebudeneužitcčné
pŤipomenout, Že v posledníchletech se podstatněrozrostl bňezinovsk fond Literárního
archivuPamátníkunárodníhopísenrnictví,
kam se mimo jinédostalai rozsáhlá
částpŤi1até
korespondencea v poslednídobě i soubor originálťr<lopisriBŤezina_Lakomá. Podrobn1isoupis a zpráva o tomto fondu byly zpracoványa publikovány M. Zahradníkovou
(Zahradníkovál997).
Současněse všakobjevujemnožstvínevyňešen1ich
oÍázek'tímnaléhavějších'
Že některéz nich byly vyslovenyužpŤeddesetiletínri.
Jakjsme užpŤedlety na.
značili,chybějíspolehlivéedicedclposudznám ch, nově objeven;ich
a stáleještě nově objevovanclr souborťr
básníkovykorespondence.
PodrobnábibliograÍie
cizojazyčnychpŤekladťt
doposud neexistuje.Vyčerpávajícíkriticky životopis
dosud nebyl napsán.Citelně je pociťovánnedostatekkomparatistick1ich
studií,
kteréby postavilyBŤezinovodílo vedledalšíchvynikajících
osobnostísvětové
literatury.Neexistujístudie'kteréby prokázaly,jak BÍezinovodí|oprisobiIona
generacenašichbásníkri,1akse jeho transfbrmaceobjevujínapŤíklad
v dílech
J. Derltla,J. Zahradníčka,
B. Reynka,V. Nczr,a|a,V Holana,V' Renče,K. Bednáňe,ale i u B' Fučíka,S' Vodičkya některychdalších.
Zdítse,Že tedy až teď, na konci tohotopodivnězmateného
stoletía tisíciletí
a na začátkutisíciletínového,začínádeÍlnitivněztrácetplatnostironická Íbrmule, žejubilejníhlalrolse ozyvá pŤedevšírn
tam, kde nenístáléhoohlasubásníkovadíla.opět budouvycházetmarnénovinovéa časopisecké
článkya učebnice a opět budou jen opakovat to, co uŽ bylo Ěečenonesčetněkrát.
Rozhodně
všaknenímclŽné
stálejen opakovattotéŽ.
Domnívántese, žev budoucnuprijde
pŤedevším
o to, aby na základěvšeclrznánrychi nově Zjištěn]Ích
skutečností
byl
lidsky i umělecky obraz básníkovyosobnostiskutečněobjektivněa kriticky
zhodnocen.Znovu, stejnějakokdykoliv dÍív,tedy chápejmetyto Ťádkyjakonor , o ua k o n s t a n t npě| a t n o uv y z v u .
Na závěr mi dovolte citovat z nedávnoobjevenéhodopisu, ktery 12, záií
1928, tedy k básníkov1imšedesát1/m
narozeninám.do JaronrěŤicadresovaltehdejšístudent,později literárníhistorika autorvyjimečné
bŤezinovské
monografle o. Králík: ,,MistŤc,pŤryrněte
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s|ovasmyslu, trochu žáka P|atonova,
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volit zopakovatjepo dalšíchvíceneŽtÍicetiletech_, stá|ena násještěčekárikol
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Konec Hackenschmid vViktora Dyka
r R n r u t t Š vEŠ
x erlČrn

Na začátku20. stoletívyda| Vktor Dyk dvojici románri,v nichžzachytil osudy
a mentalitusvégenerace,generace,která se formovala v prriběhudevadesát ch
let a byla poznamenánanáladami konce století'Byla to ovšemtakégenerace'
ježby|avtaŽenado dobovych po|itick1/chbojŮ a šarvátek,o jejichž existenci
a pr běhu se Dyk sáhodlouze a zcela konkrétnězmiřuje už v rivodu k románu
Konec Hackenschmid v (l904)' Zdvojice román (druhfm z nich byl Prosinec)
mě| Konec Hackenschmiddv pronikavějšíkritick1 ohlas, kter1i se pÍevážné
zaměŤilna etiku a objektivitu tohoto díla. Nejedna z vyhrad byla však zacilena
i vričijeho umělecklm hodnotám. Nejkrajnějšísoud v tomto směru pronesl
F. X. Šalda,kter shledal Dyk v román jako veskrze nedostatečn. Napsal: ',Za
něko|ik let vystoupívšeckydíry a rozstoupíse všeckytrhliny v románě p. Dykově a zbude z něho to, čímjest:hromádka kamení- trochu obšírn!traktát,politicko-literárnícauserie.Neboťopakuju,nenístavbou, neni uměleckymcelkem,.
(Šalda1905: 216). Cí|emnásledujícíchňádkrije dokázat, žeKonec Hackenschmid v je stavboua Že tvoŤíuměleck1/celek. Dokonce uměleck1icelek velmi vyraznj,.
Konci Hackenschmidovědal Dyk podobu architektonickédyády, to znamená, že jej rozvrh| do dvou částí,jež odděli| dvěma intermezzy,Dvojice architektonicklch jevri (částia intermezza)má dvojí korespondenci- koresponduje
s dvěma díly proponovanétetralogie,jeŽ jako jediné byly real,izovány'a dále
s dvěma hlavnímipŤíslušníky
Čertovakopyta, kteŤív románě skončísmrtí.
Zvláštnípostavení mají v Konci Hackenschmidově obě intermezza'jež jsou
z hlediskatvárnéhopÍiznačná-prvnísvou dějovostía druhénedějovostí.Jejich
tvárn;Ýcharakterplně odpovídá charakteruceléhorománu, jenŽje dynamick1/
a statick]}izároveř.
Prvním prostŤerlkem,
kter;Ísvazuje Dykriv román v uměleck]icelek, je mo.
ttv' konkétně motiv zla, jenŽ drisledněprocházícellm dílem,doslova od první
oo posledníkapitoly' V závěru 1. kapitoly autor konstatuje,že kdosi neznám;i
vyryl do ffámu díevěného
domku nápis: ,,Zlo se vrací...Druhouvariantumotivu' vloŽi| Dyk do
ji ta složka Hacken|3. kapitoly první částia pŤedstavuje
schmidovy rozmluvy
s Pavlou, v nížpronese zce1azáhadnás|ova:,,Jsemviní-
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Konec HackenschmidrivViktora Dyka
r R R r u t t Š EvxŠ r r l Č x n

Na začátku20. sto|etívydal Viktor Dyk dvojici románrj,v nichžzachytil osudy
a mentalitusvégenerace,generace,která se formovala v pr běhu devadesátlch
let a byla poznamenánanáladami konce století.Byla to ovšemtakégenerace'
ježbyla vtaženado dobovlch politickych bojri a šarvátek,o jejichŽ existenci
a prriběhuse Dyk sáhodlouze a zce|akonkrétnězmiřuje už v rivodu k románu
Konec Hackenschmid v (1904).Zdvojice románrj(druh1/mz nich byl Prosinec)
měl Konec Hackenschmidúv pronikavějšíkritick1/ ohlas' kter1i se píeváŽně zaměŤilna etiku a objektivitu tohoto díla. Nejedna z vyhrad by|a však zací|ena
i vričijeho uměleckym hodnotám. Nejkrajnějšísoud v tomto směru pronesl
F' X. Šalda,ktery shledal Dykriv román jako veskrze nedostatečn1i.
Napsa|:,,Za
několik let vystoupívšeckydíry a rozstoupíse všeckytrhliny v románě p. Dykově a zbude z něho to, čímjest: hromádka kamení- trochu obšírn!traktát,politicko-literárnícauserie'Neboťopakuju,nenístavbou, neni uměleckymcelkem,,
(Šaldal905: 276), Ci|em nás|edujícíchĚádkrije dokázat, žeKonec Hackenschmidúvje stavboua Že tvoĚíuměleck1icelek. Dokonce uměleck! celek velmi v!razn!.
Konci Hackenschmidovědal Dyk podobu architektonickédyády, to znamená, že jej rozvrhl do dvou částí,jeŽ oddě|il dvěma intermezzy.Dvojice architektonick1/ch
jevri (částiaintermezza) má dvojí korespondenci- koresponduje
s dvěma díly proponovanétetralogie,jeŽ jako jediné byly realizovány, a dále
s dvěma hlavnímipňíslušníky
Čertovakopyta, kteŤív románě skončísmrtí.
Zv|áštni postavení mají v Konci Hackenschmidoyá obě intermezza, jež jsou
z hlediskatvárnéhopÍíznačná_
prvnísvou dějovostía druhéne<lějovostí'
Jejich
tvárn;Ýcharakterplně odpovídá charakteruceléhorománu, jenžje dynamicky
a stadck1/zároveř.
Prvním prostŤedkem,
kter! svazuje Dykriv román v uměleck! oelek,je mo.
tiv,konhétněmotiv zla, jenždŮsledněprocházícel1/mdílem,doslovaod první
oo posledníkapitoly. Y závěru l. kapitoly autor konstatuje,že kdosi neznámy
vyryl do ffámu dŤevěného
domku nápis: ,'Zlo se vrací...Druhouvariantumotivu.vIožil Dyk
ji ta složka Hackendo 13. kapitoly první částia pŤedstavuje
schmidovy rozmluvy
s Pavlou, v níŽpronese zce|a záhadnáslova: ,'Jsem viní-
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kem, a mám jedinou omluvu: zlo se vrací.- Zlo se vracía pŤemŽe nás' Kdybych se kupňíkladu
zbavil Hilaria, Vrátilby se Zasc.A to je tragickÓ'ta věčnost
zla, není-lipravda,s|ečno.J..Pavla
se v l6. kapitoleprvníčástik tomutorozhtlvoru Ve svémysli vracía opakujesi, co HackensclrmidÍek|:,,Z|clse vrací.Hilariusse vrací!..V6. kapitoledruhéčástise děj dostávádo dŤevěného
domku zc
vstupníkapito|y'v níŽse znovu objevínápis o vracejícírn
se zlu - pňedzraky
venkovsk ch dívekjej do trámu vyry.jcHackenschrnid,prvotníneznám je tak
konkretizován.V závěru románu se motiv zla završujevraždouHilaria a sebe.
vraždouHackenschmidovclu.
Motiv zla je v románě spjat s Hackenschnridem'.iehoŽrozháranosta zakonlplexovanostjsou nejenzdrojenlz|a,a|e taképŤíčinou
jeho násilnéhoŽivcltníhtl
konce.Motiv takto veden je motiv signální.
Motiv vracejícíhose zla ve svédobě nejplně.|id<rcenilJaroslavHilbert, kter1i
jej považovalza osnovnou sloŽku Konce Hackenschmidovtl:''NcslyšeljserrruŽ
dávno pod románemZnítihlubšíhoprrivodníhomotivu neŽ'je tento;neslyšel.iseIrr
ho dávno hlouběji znítjneŽ právě tuto. Neslyšeli-li ho jiní' je to jejich ztrátou.
avšakv dílejest. A dává tomutosvěžímua mladémurománu základ tak ÍéŽky,
ž'e
jej nic neskácí,ajeho vrchnístavba,vzněty.jehohrdin, viděna odtud,nabyvá zccla jin]/chforem,nežjak1imisebez tohotodostÍehu
zdají..(Hilbertl905).Hilbort
se V tomto pŤípadě
projeviljako vnímavější
čtenáňa kritik neŽŠalda.
Motiv z|a se objevuje i v ostatníDykově tvorbě, napŤ.v Baladě z Nocí chi'
ntéry..
,,Ye stylu tragickémhrdinná psaní./ Smysl je z|y a záhadny...Navíc nll
Dyk povídkovou kníŽkus názvem ZLy vítr' vyšla sice roku 7922, ale napsána
byla l905' Konec Hackettschmidtiv
vyšell904.
jenŽ má v den pŤíchodu
Dominantnípostavourománuje Hackenschnrid'
do
Rornanova,d' na začátkurománu'tŤicetlet.V tentov1iroční
den si zároveĎuvě.
domujesvoji životnízbytečnost,
v místnímhostincio tom jinémupŤíslušníkovi
Čertovakopyta iíká: ,,Nastaldnes slavn v historii den: pŤedtŤicetilety uzŤc|
jsem světlo SVěta'TŤicetlet, Tuzare,neníto malá věčnost./
TŤicetlet' A nejseIn
ničím.Nejsem nic...Pocit marnostipňivedeHackenschmidanakoneck vraždč
a sebevraždě.
Protikladnásouhrav ročníhodne s pocitem beznadějemá cha.
raktersignifikantního
času.
Rovněž druhá část začináve v znamnémsigniÍ.ikantnírn
čase_ Kopulent
vážněonemocníve vyročníden Heleniny smrti,smrti svénev|astní
sestry,Čemuž zejménapaníSeverovápŤik|ádávelk]/v1iznam:,,Jeto onen den je to ptl'
divné,právě ten den',,Signifikantníčasprvnía druhéčástije navzájemspjat
svymi hlavnímipostavami,neboťHackenschntida Helena byli v minulostinejen mi|enci,ale navícje mělo navždyspojitipouto společné
smrti.

je
v Kottci HackenSneciálnímsignitikantnímčasem tzv. signifikantníden,
k Hackenschmivztahuje
opět
se
nef.astus.
dies
den,
nešťastny
,"ii'ido,z ie to
Ronzovou
s
Helenou
spolu
kdy
se
ten
den,
dnem
jeví
neblahlm
áo"i,.,"'už se
Hackenkdežto
uskuteční,
Helena
kterou
sebevraŽdě'
,"'t'oá""" k společné
dvakrát
její
Pavlou,
Sestrou
nev.lastní
s
později
setká
se
'.í'ia se jí vyhne. Když
první
části).
(7.
kapitola
neÍ.astus..
dies
nefastus,
si s uyrittou opakuje:,,Dies
v románě transponujejako
Ži,otnl pŤíběhHackenschmidŮv a Helenin Dyk
v Hackenschmidověnese
tak
Děje
v
Sesenheimu.
se
pŤiběhodehrauší
Goethťrv
pŤed
Hackenschmidovou
v
noci
monologu
JÁc.ne iozsáhlém sebezpytujícím
o Goethově
vyprávět
začne
Hackenschmid
sebevraŽdou.
u.uzaou a následující
Hajenž
v
Sesenheimu.
se
odehrál
Friderice,
pastorově
dceňi
milostnémvztahuk
zase
Goethe
vyprávění
vypráví
a
běhemjeho
zasvěceně
pÍíběh
ctenschmidtento
je
dokonána'
Transpozice
v
Helenu.
a
Friderica
čneproměřovatv Hackenschmicla
scényje v textu Dykem pňipraven- studujíoíT c se ve
Ňa'ot transpoziční
jenžve svémroztěka.
svlch zápiscíctrzmiřuje o rozhovorus Hackenschmidem,
v
Sesenheimu:
besídku
,,Goethebyl
a
Goetha
rovněŽ
nem monologupŤipomene
aťžie|egie,
iímské
žrjí
ať
životr];
plnych
do
velmi
často
vesel! patron;on sahal
do
Dyk
umísti|
nápověď
v
Sesenheimu...Tuto
.1"u"'eiy Vfmar, aťžr.'ebesídka
části.
téže
kapito|y
pak
l6.
do
samu
scénu
transpoziční
)' kapitoly druhéčásti,
Transpozičníscénuvložil Dyk zároveř do nejrozsáhlejšíkapitoly románu,
která mív prvnímvydání 38 stran' scénasama pak 9 stran'Transpozičníscéna
je podtrŽenataké temporá|ně- Hackenschmid ji začinákrátce po pťrlnoci:
ještě_ bt1ena
,,Dvanácthodin,jaká asociace!Dvanáothoclin pamatuješse
scéněv staréschicksalstragoediezvanéVina. Dobry MÚllner! Ale kdyby pŤece
bylo něco ve vzduchu, stínybytostíneviditelnycha zázračnych?Snad slyšely
našeslova- jako pozdnísmutekpro ně. kdyby ještěnyní|itovaly!Dvanáct hodin, nejkrásnější
chvílenoci!..
scénytakéscénu
Šestnáctá
kapitola druhéčástiobsahujeveclletransp<-lziční
variační,
její prvnísložku.Podstatoutétovariačníscényje HapÍesnějiŤečeno
ckenschmidrjvpobyt v hostinci s dívkou,oba mi|enci se pŤitomdomluví,Že spáchajíspolečněiebévraždu.
V 16.kapitoledruhéčástipobyvá v hostincis Hele.
nou Ronzovou, která jako jediná spáchá sebevraždu.Scénaje zprostÍedkována
Íbrmouvyprávění- Éackenschmidji vyprávíspícímuTuzarovi.Ve 20. kapitole druhéčástidlí Hackenschmiclv témŽehostincis Marií Brandlerovou'jejich
setkánískončísebevraždouto]iko Haokenschmidovou.Na rozdí|od pŤedchozího vljevu je pÍíběhs Marií zachycen bez prostŤedkujícího
činitele.PŤíbuznost
obou scénprohloubil Dyk tím, Že Hackenschmid v druhémv1ijevu neustále
mys|ína Helenu a dokonceji pŤedMarií nahlasoslovuje'
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kem, a mám jedinou omluvu: z|o se vrací.- Zlo se vracía pŤemženás. Kdybych se kupŤíkladu
zbavil Hi|aria,vrátil by Se Zase.A to je tragické,ta věčnosr
zla' není-lipravda,slečncl.]..Pavla
se v l6' kapitoleprvníčírsti
k tomutclrozhtlvoru Ve svémysli vracía opakujesi, co HackensclrmidÍek|:,,Z|ose vrací.Hi.
lariusse vrací!..V6. kapitoledruhéčástise děj dostávádo dievěného
domku zc
Vstupníkapitoly,v níŽse znovu objevínápis o vracejícímse zlu _ pŤedzraky
venkovsk ch dívekjej do trámu vyryje Hackenschmid,prvotníneznámyje tak
konkretizován.V závěru románu se motiv zla završujevraždouHilaria a sebe.
vraŽdouHackenschmidovou.
Motiv zla je v románěspjats Hackcnschrrridem,.iehož
rozháranosta zakonlplexovanostjsou nejenzdrojemz|a,a|e taképŤíčinou
jeho násilnéhoŽivotníhrl
konce.Motiv takto vedenyje motiv signální.
Motiv vracejícíhose zla ve svédobě nejplnějidclcenilJaroslavHilbert, kter
jej považovalza osnovnou sloŽku Konce Hackenschmidovtl'.
',Neslyšeljserrl uŽ
dávnopod románemznítihlubšího
prťrvodního
motivunež.ietento;neslyšel
.jseIrr
ho dávno hlouběji zníti neŽ právě tuto. Neslyšeli-li ho jiní, je to jejich Ztrátou.
avšakv dílejest. A dává tomutosvěžímua m|adémurománu základ tak ÍěŽky,ž'e
jej nic neskácí,ajeho vrchnístavba,vznětyjeho hrdin, viděna odtud,nabyvá zcela jin1/chforem,nežjak;imise bez tohotodostňehu
zdají..(Hilbertl905).Hilbort
se V tomfo piípaděprojevi|jako vnímavější
čtenáŤ
a kritik neŽŠalda.
Motiv z|a se objevuje i v ostatníDykově tvorbě, napŤ.v Baladě z Nocí chi'
méry:,,Ye stylu tragickémhrdinná psaní./ Smysl je z|y a záhadn,!...
Navíc nla
Dyk povídkovouknížkus názvem ZLÝ vítr,vyšla sicc roku 7922, ale napsárllr
byla l905' Konec Hackenschmidtiv
vyšel 1904.
Donrinantnípostavourománuje Hackenschmid,jenŽ má v den pŤíchodu
do
Romanova,tj' na začátkurománu'tŤicetlet.V tentov1iroční
den si zároveř uvě.
domujesvoji životnízbytečnost,
v místnímhostincio tom jinémupŤíslušníkovi
Čertovakopyta Ťíká:,,Nastaldnes slavn v historii den: pŤedtŤicetilety uzŤc|
jsem světlo světa.TŤicetlet, Tuzare,neníto malá věčnost?
TŤicetlet' A nejsertl
ničím.Nejsem nic...Pocit marnostipňivedeHackensohmidanakoneck vraždě
a sebevraždě.
Protik|adnásouhravlročníhodne s pocitem beznadějemá cha.
raktersignifikantního
času'
RovněŽ druhá část začináve v znamnémsignifikantnírnčase- Kopulent
vážněonemocníve vyročníden Heleniny smrti,smrti SVénevlastnísestry,čemužzejménapaníSeverovápiikládá velk1/v znam: ,,Jeto onen den - je to po'
časprvnía druhéčástije navzájemspjrt
divné,právě ten den..,Signifikantní
sv;ímihlavnímipostavami,neboťHackenschnrida Helena byli v minulostinejen milenci, ale navícje rnělo navždyspojitipouto společné
smrti.
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Žiíom pŤíběhHackenschmiclriva Helenin Dyk
v Hackenschmidověnese
tak
Děje
v
Sesenheimu.
se
Goethr]vpriben odehravší
pŤed
Hackenschmidovou
v
noci
monologu
.inle,ne rozsáhlémsebezpytujícím
o Goethově
vyprávět
začne
Hackenschmid
sebevraŽdou.
u.uzaou a následující
Hajenž
v
Sesenheimu.
se
odehrál
Friderice,
dceŤi
pastorově
rnilo,tné.nvztahuk
zaGoethe
se
vyprávění
a
běhemjeho
vypráví
zasvěceně
pŤíběh
.t"ns.t'mio tento
je
dokonána'
Transpozice
v
He|enu.
Friderica
a
čneproměĎovatv Hackenschmida
scényje v textu Dykern pŤipraven- studujícíT c se ve
Ňa'ct transpoziční
zápiscíchzmiĎuje o rozhovorus Hackenschmidem'jenžve svémroztěkasv;1ich
rovněŽGoethaa besídkuv Sesenheimu:,,Goetheby|
nemmonologupŤipomene
e|egie,aťžiživott];aťžrjíŤímské
velmi
častodo pln1Ích
vesel! patron;on sahal
Dyk do
umísti|
nápověď
v
Sesenheimu...Tuto
.1"u"'eiy Vymar' aťžr3ebesídka
části.
téže
kapitoly
pak
l6.
do
samu
scénu
transpoziční
i' t.apitátyáruhéčásti,
románu'
kapitoly
nejrozsáh|ejší
do
zároveř
Dyk
vložil
Transpozičníscénu
která mív prvnímvydání 38 stran' scénasama pak 9 stran.Transpozičníscéna
je podtrŽenataké temporálně _ Hackenschmid ji začinákrátce po prilnoci:
ještě_ bt.;ena
,,Dvanácthodin,jaká asociace!Dvanáct hodin pamatuješse
scéněv staréschicksalstragoediezvanéVina. Dobr! Mtillner! Ale kdyby pŤece
Snad slyšely
bylo něco ve vzduchu, stínybytostíneviditelnycha zázračnych.]
našeslova- jako pozdnísmutekpro ně. kdyby ještěrryní|itovaly!Dvanáct hodin, nejkrásnější
chvílenoci!..
scénytakéscénu
Šestnáctákapitola druhéčástiobsahujevedle transp<-lziční
variační,
její prvnísložku.Podstatoutétovariačníscényje HapíesnějiŤečeno
ckenschmidrjv
pobytv hostincis dívkou,oba rni|encise pŤitomdomluví,Že spá.
chajíspolečně
V l6' kapitoledruhéčástipobyvá v hostincis Heleiebevraždu.
nou Ronzovou, která jako jediná spáchá sebevraŽdu.Scénaje zprostňedkována
Íbrmouvyprávění- Hackenschmidji vyprávíspícímuTuzarovi.Ve 20. kapitole druhéčástidlí Hackenschmiclv témŽehostincis Marií Brandlerovou'jejich
setkánískončísebevraždoutoliko Haokenschmidovou.Na rozdíl od pňedchozího vljevu je pŤíběhs Marií zachycen bez prostŤedkujícího
činitele'PŤíbuznost
obou scénprohloubil Dyk tím, že Hackenschmid v druhémv1yjevuneustále
myslína He|enua dokonoeji pŤedMarií nahlasos|ovuje'
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IJžv 1. kapitole cituje Dyk záznam z Kopulentova deníku,Íímtozáznamem
jednu z technik, již ve svémrománě pouŽil. Kratičk;/ ryzarove naznačuje
později v deníkovouformu, uplatněnouv podobě zápisu"l ' a"nitu pŤeroste
kapitolách - konkrétněv l l. kapito|eprvní části,
kti
., studentaT\./ceve čtyŤech
zápisky jsou jist]/mkorektiz' us. kapitoledruhéčástia v epilogu.T]/covy
a Hilariov m. V epivem ke krajnímnázorrjma postojrimHackenschmidov!m
Čtveňicekapitol mětogu pak poaa,aitzpostaršíT c svědectvío Kopulentovi.
tetra|ogiepŤerristdo deníkovéhoromála v iosledním svazku pŤedpokládané
_ Zápisnu uib".' Měl mít stejn! název jako epilog Konce llackenschmidclva
ky
- T!ce, Politika.
Viechny v!še uvedenéprvky nrajídynamick1/charakter,vedle nich všakro.
obsáhlépromán zahrnujetaképrvky vysloveně statické.Jsou jimi pŤedevším
v tomto
Nejmarkantnější.ie
mluvy postav,někdy dokonce několikastránkové.
mluvkou
směrublok kapitol z'e závěruprvníčásti,kapitola 22. až'25.Největším
během cesty na rnístovraŽdy(24' kapitoje v nich Hackenschmid.kter Ťeční
la) i na místěsamém(25. kapitola)' Statioképrvky tohotodruhujsou všakv románě zá|eŽitostípodruŽnou.
Čertovakopyta ohledat místo dávné
V závěru první částijdou pŤíslušníci
vraždy.Ve 24. kapitole se v souvislosti s touto vraŽdoupraví:,,A ta vražda.jako by se hrozila opakovati...V názvu25. kapitoly pak stojí,že,,pojednáváo právu vraŽditi...obě tyto zmínky tvoŤísoučástkoncovky první části,v koncovce
druhéčástise pak hrozba vraŽdy i problematicképrávo vražditnaplní.
Jiná dvojice konoovekje spjata s postavou Kopulenta.V 26. kapitole první
částiprožíváKopulent vidění,kterékončíjeho mdlobou; v epilogu se Tyc zmtřuje o svémpodivnémstŤetnutí
S Kopu|entem'V obou koncovkách Vystupuje
pŤitomKopulent osamocen.Explicit románu zní..,,By| to piece asi pan Kopu.
závér
znejisťujici
lent...Svouv znamovouroli zde sehrávái podmínečné,,asi..,
románu a di|ogie v bec (Konec Hackenschmid v vznikl a byl vydán pÍedProsincem,dějově však navazujena něj).
Jednají-|ikoncovky o vraŽdě' pak zarámování pojednává o sebevraždě.
V l. kapitolepadnezmínkao sebevraždě
Helenině(Helenazde neníještěoznačenajménem);
Helenaa ve 20' kav l6. kapitoledruhéčástispáchásebevraždu
pitole téžečástiHackenschmid. Stejně tak sebevraždoukončíDykťrvProsinec
- na životsi v jeho
závěru sáhne KadeÍábek.
Rámujícía námětov! prvek sebevraŽdynepochybněsouvisís T. G. Masarykem. Konec Hackettschmid v je totiŽ polemick1imohlasem jeho Sebevraždy,
která vyšlaněmecky roku l88l a českyv témžeroce jako Konec Hackenschmidtžv.Román navícobsahujeprotimasarykovskéintermezzoo vyběračikosri.

jeden celek, pŤesnějiŤečeno
První složkavariačníscénytvoŤís transpoziční
variačníscénaje pňím;/mvyprávěnímv prvníosobě' jeŽ navazujena nepŤímou
goethovskoutranspozici.
Dyk ve svémrománě nejen transponujea variuje,a|e rovněžanticipuje.Ha.
ckenschmid a Tuzar narazi v hostinci na vraha, kter1/rekapitulujesv j vražed.
slovy: ,,Tenchlap dole, všimjsi
n1/čin.Hackenschmidkomentujejeho počínání
siho? Zkazi| mně uždocela ná|adu.Ať umŤechlap, nemá-|ičemužíti.Stále no.
zapomenouti.
siti v srdci někoho mrtvého!Takov;/poztistaly,kter1iuŽ nemťrŽe
Stalo se - a snad se nemělo |eccosstáti.A snad se vraŽdilo- budiŽ.Ale v|écise
ti.
ba|astu[...] nepozorovatelně,
stále,s tím balastem- žel,neustálepŤibíráme
še[...] Kteréhosidneto praskne!Není už sil ho nésti!Prok|et!chlap' Pročtrpímetak na svéminulosti?DŮvodu to nemá [...]..Uvedenévěty jsou pŤímou
anticipacíHackenschmidovy vraždya sebevraŽdy.Jeho zmínkao nošeníněkoho mrtvéhov srdci se vztahuje nejen na vraha, a|e takéna něj' neboťnepŤímo
zavinil Heleninusmrt' Jde o d slednouanticipaci,neboťjevloŽenahned na začátekrománu, do jeho 4. kapitoly.
Na jiném místě,v 5. kapitole druhéčásti,spatííKopulent mezi Hilariem
Čertovakopyta.KadeŤábek,je.
a HackenschmidemTacita, mrtvéhopŤís|ušníka
jich dávn! druh, kdysi Ťek|,žeTacitus se objevívŽdycky,kdyŽmá někdo z nich
zemŤít'Zminěná scénkaje pŤímouanticipacíHilariovy a Hackenschmidovy
smrti. K pÍedpovědia k zjevenípŤitomdojde v noci ve zŤícenináchhradu' tj.
pro kony a vyjevy tohoto druhu.
pŤíznivé
v situaci a v atmosféňe
v pÍírodě'která tvoŤíkulisu k zmatk nr
vichŤice
má
i
atmosféru
obdobnou
jež
když
sezná,Že její sestrase drjvěrněznala
v
vyvstanou,
nitru,
ní
v Pavlině
proměně v Pavlině psyše.Po.
vnitŤní
k
nich
dojde
Během
s Hackenschmidem.
Bezděčn m svědkem
v
Hackenschmidovi.
proces
probíhá
v
tutéŽ
dobu
dobn!
jeho vnitňníchzmatkrjse stává studentT c, ktery je zaznamenáváve sv,lch zá.
a nepohnuté,
piscích:,,Téchvíle,kdy se nejvíce vzpíra|abouŤeo skály, pňísné
kdy ohromnéstromy chvěly se jako stéb|atrávy,jako osika _ téchvíle potkal
jsem pana Hackenschmida.Nevidě| mne. A nikdy jsem ho neviděl tak rozčileného.Šelrychle a skoro jakoby utíkalpŤedněk;Ím.Byl bled!' nesmírněbledy'
zly
jeho očibyly tupě do prázdna upŤenya na zkÍiven ch rtech byl nepňíjemn1/,
jeho
če.
zbrázdily
jeho
Vrásky
utrpení.
nesmírného
zjev nesl znak
risměch.Cel]/
lo; šel s šíjítrochu sehnutou,velmi sklíčeně,typ depreseduševní...
kulisu'
romantickoupÍírodní
Vljev s Pavlou a HackenschmidempŤedstavuje
kulisa
Romantická
části).
(7.
kapitolu
druhé
aŽ 9.
zabirajici prostor tŤíkapitol
znovustvoŤil
kdo
to
byl,
neboť
on
V.
Dyka,
souznís romantickou prapodstatou
takovéromanticképostavy,jakfmi jsou KrysaŤa don Quijote.
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jeden celek, pŤesnějiŤečeno
První složka variačníscénytvoňís transpoziční
variačníscénaje pňímlm vyprávěnímv prvníosobě,jež navazujena nepŤímou
goethovskoutranspozici.
Dyk ve svémrománě nejen transponujea variuje,a|e rovněžanticipuje.Ha.
ckenschmid a Tuzar narazi v hostinci na vraha, ktery rekapituluje svrij vražedn;/čin.Hackenschmid komentujejeho počínání
slovy: ''Ten chlap do|e,všimjsi
si ho? Zkazil mně uždocela náladu.Ať umŤechlap, nemá-|ičemužíti.Stále nositi v srdci někoho mrtvého!Takov! poaústalj,kter1íuž nemrjŽezapomenouti.
Stalo se - a snad se nemělo leccos státi.A snad se vraždilo- budiž.A|e vléci se
stále, s tím ba|astem- žel,neustálepŤibírámebalastu [...] nepozorovatelně,tiše[.''] Kteréhosidneto praskne!Není už sil ho nésti|Prokletychlap. Pročtrpímetak na svéminu|osti?Drjvoduto nemá [...]..Uvedenévěty jsou píímou
anticipacíHackenschmidovy vraždya sebevraždy.
Jeho zmínkao nošeníněkoho mrtvéhov srdci se vztahuje nejen na vraha, ale takéna něj, neboťnepňímo
zavinil Heleninu smrt. Jde o drislednouanticipaci,neboťje vloŽenahned na začátekrománu, do jeho 4' kapitoly.
Na jiném místě,v 5. kapitole druhéčásti,spatŤíKopulent mezi Hilariem
a HackenschmidemTacita, mrtvéhopŤís|ušníka
Čertovakopyta.KadeŤábek,jejich dávn;ídruh, kdysi ňekl,žeTacitus se objevívŽdycky,kdyŽmá někdo z nich
zemÍít.Zminéná scénkaje pŤímouanticipacíHi|ariovy a Hackenschmidovy
smrti. K pŤedpovědia k zjevenípŤitomdojde v noci ve zňícenináchhradu, tj.
v situaci a v atmosféŤe
pŤíznivé
pro rikony a vyjevy tohoto druhu'
obdobnou atmosférumá i vichÍice v pŤírodě,která tvoŤíkulisu k zmatk m
v Pavlině nitru, jež v ní vyvstanou, když sezná,Že její sestrase dťrvěrněznala
s Hackenschmidem.Během nich dojde k vnitŤníproměně v Pavlině ps!še. Podobn;i proces probíháv tutéŽdobu v Hackenschmidovi.Bezděčnlm svědkem
jeho vnitňníchzmatk se stává student T1/c'ktery je zaznamenává ve svych zápiscích:,,Téchvíle,kdy se nejvíce vzpira|abouĚeo skály, pŤísné
a nepohnuté,
kdy ohromnéstromy chvěly se jako stéblatrávy, jako osika _ téchvíle potkal
jsem pana Hackenschmida.Neviděl mne. A nikdy jsem ho neviděl tak rozčileného.Šelrychle a skoro jakoby utíkalpÍedněk!m. Byl bledf, nesmírněbled1/,
jeho očibyly tupě do prázdna upŤenya na zkŤivenychrtech byl nepŤíjemn1/,
zly
utrpení.Vrásky zbrázdily jeho če.
risměch.Cely jeho zjev nes|znak nesmírného
typ depreseduševní...
lo; šel s šíjítrochu sehnutou,velmi sklíčeně,
kulisu'
romantickoupŤírodní
Vljev s Pavlou a HackenschmidempŤedstavuje
zabirajíciprostor tŤíkapitol (7. aŽ 9, kapitolu druhéčásti).Romantická kulisa
souznís romantickou prapodstatouV. Dyka, neboťon to byl, kdo znovustvoÍil
takovéromanticképostavy,jakfmi jsou Krysď a don Quijote.

|]žv |. kapitole cituje Dyk záZnam z Kopulentova deníku,tímtozáznamem
jednu z technik, již ve svémrománě použil. Kratičk riryzároveínaznačuje
později v deníkovouformu, uplatněnouv podobě zápispŤeroste
vek z deníku
kapitolách - konkrétněv l l. kapitole první části,
ve
čtyŤech
Tfce
kri studenta
jsou jistym korektiv 2. a9. kapitole druhéčástia v epilogu. T]/covy zápisky
postojrim
Hackenschmidov]/m
a
Hilariov;ím.V epia
názorrim
krajním
vem ke
jiŽpostarší
kapitol měKopulentovi.
Čtveiice
Tlc
svědectví
o
podává
pak
logu
pŤer
romápŤedpokládané
tetra|ogie
st
do
deníkového
svazku
posledním
la v
- Zápisjako
Hackenschmidova
epilog
Konce
název
stejny
mít
Měl
nu vŮbec.
ky Tyce, Politika'
Všechnyv!še uvedenéprvky majídynamicky charakter,vedle nich všakroobsáhlépro.
mán zahrnujetaképrvky vysloveně statické.Jsou jimi pŤedevším
je v tomto
mluvy postav,někdy dokonce několikastránkové.Nejmarkantnější
směrublok kapitol ze závěruprvníčásti,kapitola 22, aŽ25' Největšímmluvkou
během cesty na místovraŽdy (24.kapitoje v nich Hackenschmid,ktery Íeční
la) i na místěsamém(25. kapitola)' Staticképrvky tohotodruhujsou všakv románézá|eŽitostípodruŽnou.
Čertovakopyta ohledat místo dávné
V závěru první částijdou pŤíslušníci
vražďy.Ve 24. kapitole se v souvislosti s touto vraždoupraví:,,A ta vražda1a.
ko by se hrozila opakovati...V názvu25. kapitoly pak stojí,že,,pojednáváo právu vražditi...obě tyto zmínky tvoÍísoučástkoncovky první části,v koncovce
druhéčástise pak hrozba vraŽdy i problematicképrávo vtaŽdit naplní.
Jiná dvojice koncovek je spjata s postavouKopulenta' V 26. kapitole první
částiprožíváKopulent vidění,kterékončíjeho md|obou;v epilogu se T c zmiřuje o svémpodivnémStÍetnutí
s Kopulentem' V obou koncovkách vystupuje
pfitom Kopulent osamocen.Explicit románu zní: ,,Byl to pŤeceasi pan Kopulent...Svou vlznamovou roli zde sehrávái podmínečné
,,asi..,znejisťqici závér
románu a dilogie vŮbec (Konec Hackenschmid v vzn1k|a byl vydán pÍedPro.
sincem,dějově však navazujena něj).
Jednají-li koncovky o vraždě' pak zarámování pojednává o sebevraždě'
V l. kapitole padne zmínkao sebevraŽděHelenině (Helena zde neníještěoznačenajménem);v l6. kapito|edruhéčástispáchá sebevraŽduHelena ave20.kapitole téžečástiHackenschmid. Stejně tak sebevraždoukončíDykriv Prosinec
- na Život si jeho
v
závérusáhne KadeŤábek.
Rámujícía námětovf prvek sebevraždynepochybněsouvisís T. G. Masary.
|em. Ko,,, Hackenschmid v je totiž polemicklm ohlasem jeho Sebevraždv,
která vyšlaněmecky roku l88l a českyv témŽeroce jako Konec Hackenschmi.
držv.Román navícábsahuje protimasarykovské
intermezzoo vyběračikosri.
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Ze všechzmíněnychprostŤedkri
má poněkudv]/jimečné
postavenítranspozič.
ní scéna,která se v českéliteratuňevyskytuje jen zce1asporadicky. Pro Dykaje
pÍíznačné,
Že si pro svou transpozicizvoli| pŤíběho Goethovi.Volbajeho pňíběhu zapadá do ňáduautorovych zájm , neboťo několik má|o let později se Goe.
thrjvFaust Stanejednou Z postavKD,saŤe.Milada Součková,jež tňicetšestlet po
Dykovi pouŽi|atéžekompoziční
techniky,uplatni|ave svémodkazu pohádkov
námět o Smrti na verpánku.Spisovatelkaintelektuálníhoza\oženivědomě sáhla
po lidové |átce (coŽ ostatněplně odpovídalorománovémuději situovanémudo
českého
maloměsta).Volba látky obou autor jejedna věc, pro frekvencitranspo.
ztčníscényv česképrÓzeje daleko závaŽnéjši
prohlubeĎtŤicetišestirokri'
Dobová kritika vyznam a dosah Dykovy transpoziční
scénynepostňehla,
větštnouse zaměŤilana autorovuzávislostna cizíchpŤed|ohách;
dva z kritizujících'
T' G. Masaryk a F' X. Šalda,poukazova|i zejménana závislost na Bourgetově
Žákovi (Masaryk 1905; Šaldal905). Karel Krejčínapsal ilokonce na toto téma
obsáhlou,byťproblematickoustudii (Krejčíl975; 358_78).Trojice posuzovatelrj se pŤiporovnáváníDyka a Bourgeta zaměÍilapiedevšímna faktory tematické a ideové (na ideovépak zejména),tvar románu a jeho v stavba zristaly
v jejich vykladech pÍevážné
opomenuty'Paul Bourget pa í k čeln1impŤedstavitelrjm francouzsképsychologicképrozy,jeho Žat<(lzsg)je proto pln sebezpytovánína rikor plynoucíhoděje, v sledkem tohoje, žeje do značné
rnírystatic.
k;í.Paul Bourget by| tradicionalista,a to nejenve sféŤe
ideové,ale takév oblasti
umělecké'Dyk sv;im románem pňedstavujeprav opak: pÍesdílčístaticképrvky je dílem s většímmnoŽstvímstavebn ch principri a postupli,jeŽ pŤispívají
k jeho dynamicea tvárnécelosti.Z hlediskatektonického
je Bourget v Žakvybudován na dvou stěžejních
postupech- na figurá|nídvojici učiteleaŽáka ana
deníkovéÍbrmě.Figurálnídvojici učitelea žákaDykriv Konec Hackenschmidúv
postrádá (i když Karel Krejčíji v Dykově románě poslézeshledává; Krejčí
1915:371). oba autoŤipoužili deníkovéfbrmy, ale kaŽd,!z nich jin m a nezá.
vislym zpťrsobem.
Dyk ji up|atnilve čtyňechoddělen;Íchanavzájem vzdáten!,ch
kapitolách, kdeŽtou BourgetatvoĚídeníkovj,záznam jádro románu _ v českérn
pňekladuEmanuela z Čenkovaz roku l890' jenž zahrnuje 332 stran,má zpovědní deník hlavníhohrdiny 206 stran. StěŽejníproblémvložil Paul Bourget
právě do deníku Žáka Gres|oua. Piíbuznost mezi románem Paula Bourgeta
a Viktora Dyka je ve|mi volná a v podstatěbyla shledávánaa vyzvedávánaDyje to,ŽeDyk v Ko.
kovymi ideov;imi odprirci(Masarykem a Šaldou).Podstatné
nec HackenschtnidúvBourgetova Žáka umě|ecky pŤevyšuje,a to pŤedevším
většímpočtemstavebn1ichkomponentri,jež jeho románovou v]ipověď umělecky
zvyraz ují a tvárně docelují.
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Ze všechzmíněn1ích
prostňedk má poněkuclv;/jimečné
postavenítranspozlČ.
ní scéna,která se v českéliteratuňevyskytujejen zcela sporadicky.Pro Dyka je
piíznačné,
žesi pro svou transpozicizvolil pŤíběho Goethovi' Volbajeho pňíbě.
hu zapadá do ňáduautorov)ichzájnrri,neboťo několik máIo let později se GoethrivFaust stancjednou Z postavKl,saŤe' Milada Součková,jeŽ tŤicetšestlet po
Dykovi pouŽila téŽekompozičnítechnip, uplatnilave svémodkazu pohádkovy
námět o Smrti na verpánku.Spisovatelkaintelektuálníhoza|ožení
vědomě sáhla
po lidové látce (coŽ ostatněplnčodpovídalorománovémuději situovanému<1o
českého
rnaloměsta).
Volba látky obou autorr]je jedna věc, pro Íiekvencitranspo.
zíční
scényv česképrÓze je daleko závaŽnéjšÍ
prohlubeiitŤicetišestirokrj.
Dobová kritika v znaIrra dosahDykovy transpoziční
scénynepostňehla,
většinouse zaměŤilana autorovuzávis|ostna cizíchpŤe<llohách;
clvaz kritizujících.
T. G. Masaryk a F. X. Šalda,poukazova|i zejménana závislost na Bourgetove
Žákovi (Masaryk l905; Šalc|a
|905).KareI Krejčínapsalclokoncena toto téma
obsáhlou,byťproblematickoustudii (Krejčíl975: 358-78).Trojice posuzova.
telťrse pĚi porovnáváníDyka a Bourgeta zaměíi|apŤedevším
na íáktory tema.
trckéa ideové(na ideovépak zejrnéna),
tvar rornánua jeho vystavbazristaly
vjejich v klaclechpŤeváŽně
opon]enuty.
Paul BourgetpatŤí
k čelnympŤedstavi.
telŮm francouzské
psychologicképrÓzy,jeho Žeík(|889)je protopln sebezpytovánína rikclrplynoucíhoděje' vys|edkemtohoje, Žeje clo značné
tnírystattc.
k ' Paul Bourgetbyl tradicionalista,
a to nejenve sféňe
ic|eové,
ale takév oblasti
umělecké.Dyk svym ronránempŤedstavuje
pravy opak: pŤesdílčístaticképrv.
ky 1e dílem s většírn
množstvímstavebn)ich
jež pŤispívají
principtia postupťr,
k jeho dynarnicea tvárnécelosti.Z hIediskatektonického
je BourgetŮvŽak vybudovánna dvou stěŽejních
postupech- na figurálnídvojici učiteleaŽákaantt
deníkové
Íbrrně.
Figurálnídvojici učitelea žákaDykriv KottecHackenschmidtit'
postrádá(i když Karel Krejčíji v Dykově románě poslézeshledává;Krejčí
I915:31|). oba autoňipoužilideníkové
fbrmy,ale kaŽd'!z nich jinym anezá.
visl;im zp sobem.Dyk ji uplatnilve čtyŤech
oddělenycha navzájemvzdálen]íoh
kapitolách, kdežtou BourgetatvoŤídeníkovy záznamjádro románu _ v českénl
pŤekladuEmanuelaz Čenkovaz roku l890, jenž zahrnuje332 stran,mázpovědnídeníkhlavníhohrdiny 206 stran.StěŽejníprob|émvložil Pau| Bourget
právě do deníku Žáka Gresloua. PŤíbuznost
mezi románem Pau|a Bourgeta
a Viktora Dyka je vclmi volná a v podstatěbyla shledávánaa vyzved,ávánaDy.
kov1/miideov rni odprirci(Masarykem a Šaldou).Podstatné
je to, žeDykťrvKonec Hacken,se,hmidťlv
BourgetovaŽdka umě|eckvpňevyšuje,
a to pŤedevším
vět.
šírnpočtentstavebnychkomponentrl,
jeŽ jeho románovouvlpověď umělecky
zv,lraz ujía tvárně docelu1í.
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s|iznice
Dekadentní
ng, dekadence
Krafft-Ebi
a Sezimova Passiflora
ROBERT B. PYNSENT

Dnes se mlad! Čech,kter chce objevovattajemstvísexuálnístránky |ásky, m Že
nebo tŤebak románrim Ivy Peobrátit k všelijakym rádoby vědeckym pŤíručkám
krírkové'v nejhoršímpŤípaděk dílu Barbary Nesvadbové.V poslednímdesetiletí
l9. stoletíaždo začátkutŤetíhodesetiletístoletí20. se mlad]i Čechobracel k tehsexuologickéstudií svo.
dy mezi odborníkyi laickou veiejnostínejoslavovanější
(l840-1902)
Psychopathia sexualis
bďného pána Richarda von Krafft-Ebing
jen
iniciálami a číslemstrany).V prvnímvydánímě(l886; l7. vyd. 1'924;dálecit.
autoremsamym
lo dílopouze l 10 stránek,avšakv poslednímvydáníredigovaném
roce
mělo užstránek437.Toto 12.vydánívyšlov r. l903, tj. v stejném jako román
Karla Sezimy (|876-1949) PassiJlora(dále cit. jen iniciálou a číslemstrany).PopularitaKrafti-Ebingovadíla mě|atrvaly spo|ečenskdrisledek_ díky němu začí.
nalo b:it normální,Že vzdě|anílidédebatova|inejen o sexualitě, ale i o aspektech
sexuálníhoŽivota,kterépŤedtím
většinouzristávalytajemstvímborde|rj.
KraffrEbing byl na svou dobu v|astněliberální.PovaŽovalsice za perverzikaŽdou pohlavníčinnost,která by el'entuálněnemohla véstk početí,ďe na druhéstraně se zastával homosexuálri' pokud by|a jejich homosexualitapodle něj wozená,
a nikoli naučenáa pokud nebyla doprovázenapedofiliínebojinou perverzi,která by
mohlatělesněneboduševněubližovat
jin1fm.Muže,o nichžusoudi],žev jejich pfipadějdeo homosexua]itu
Každárichylkaod obyčejnése snažilvy|éčit.
naučenou,
ho manželského
pohlavníhostyku pocházípodle něj z vrozenénebo zděděnénemoci,popÍ.z onanismu.Jin;/mis|ovy,č|ověkvětšinou,'trpí..perverzí
proto'žejeho
rodiče,pŤípadně
prarodičebyli sami sexuálněperverznínebo to byli opilci, morfi.
ntsÉ,epileptikové
KrafÍt-Ebingovipacienti,stejnějakopacienanebosouchotináŤi.
tt ko|egŮ,kterécituie, by]ri
To znamenalo'žebyli zjevy ripadkové.
,,zatižen1,..
K.rafft-EbingtyI totiz nadšenm pŤívržencem
m;itu ripadku, degenerace,'
m!tu, jehož siln;i vliv započaljiž Herderov rni adaptacemi filozofie dějin
srov.Krafft_Ebi
ng ( |997:..15,
65-r,6,I77_78
).
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sliznice
Dekadentní
ng, dekadence
Krafft-Ebi
a Sezimova Passiflora
ROBERT B. PYNSENT

muŽe
Dnes se mlad! Čech,kter1/chce objevovattajemstvísexuálnístránky lásky,
PeIvy
k
románrim
nebo
tŤeba
rádoby vědeckym pňíručkám
obrátit k všelijak1Ím
posledním
deseti]etí
V
kárkové,v nejhoršímpŤípaděk dílu Barbary Nesvadbové.
l9. stoletíaždo začátkutŤetíhodesetiletístoletí20. se mlady Čechobracel k tehsexuologickéstudiísvonejoslavovanější
dy mezi odborníkyi laickou veŤejností
(1840-1902)
Psychopclthia sexualis
bodnéhopána Richarda von Krafft-Ebing
V prvnímvydáníměstrany).
číslem
a
(l886; l7. vyd.1924;dálecit. teniniciálami
autoremsamlm
redigovaném
vydání
lo dílopouze l 10 stránek,avšakv posledním
jako román
roce
v
t.]'
stejném
v
r.
1903,
mělo užstránek437' Toto |2. vydáni vyšlo
Pojen
strany).
a
číslem
iniciálou
(dále
cit.
Karla Sezimy (1876-|949) Passiflora
začíněmu
díky
drisledek
pularitaKraftt-Ebingovadílamě|atrval společens$;
nalo b1t normální,Že vzdě|anílidédebatova|inejeno sexualitě'ale i o aspektech
sexuálníhoŽivota,kterépÍedtímvětšinouzristáva|ytajemstvímbordel .
KraffrEbing byl na svou dobu vlastně|iberální.Považovalsice za perverzikaŽale na druhéstradou pohlavníčinnost,která by eventuá]něnemohla véstk početí,
ně se zastával homosexuáltj,pokud byla jejich homosexualitapodle něj vrozená,
a nikoli naučenáa pokud nebyla doprovázenapedoÍiliínebojinou perverzi,která by
mohlatělesněneboduševněubliŽovatjinym' MuŽe, o nichžusoudil'žev jejich pÍí.
padějdeo homosexua|itu
Každár1chylkaod obyčejnése snaŽilvyléčit.
naučenou,
ho manželského
vrozenénebo zděděnéne.
něj
z
pohlavníhostyku pocházípodle
moci,popŤ.z onanismu.Jin]imislovy,člověkvětšinou,,trpí..
perverziproto,Žejeho
rodiče,pŤípadně
to byli opilci, morflnebo
prarodičeby|i sami sexuálně perverzní
nisté,epileptikovéanebo souchotináÍi.Kraftl.Ebingovi pacienti,stejnějako pacientt kolegťr,
kterécituje, by\i ,,zatiŽenl,..To znamena|o,žebyli zjevy padkové.
Krafft-Ebing byl totiž nadšenm pŤívržencem
m tu ripadku' degenerace,'
m)/tu,jehož sÍn1i vtiv započaljiž Herderovlmi adaptacemi filozofie dějin
srov.Krafft-Ebing(1997: 65-66,t:,'t-:-8).
35,
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GiarnbattistyVica na konci l8. stoletía by| prohlouben,resp.,rozšíňen
pr<l.
stŤeiinictvím
darwinismu.Mltus ripadkuležísamozňejměněkde blízko stÍcdu
rnyšlení|iterárníhotrendudekadence'Pod|e dekadentrjse evropskáciviIizacc
blíŽilasvémukonci a.jenmimocivilizační
sílaji mohla zachránit,totiŽobrcldit.
aťuŽ prostŤednictvím
bíl1ichbarbarťr,
ženy,nebo Žida' KrafTt-EbingvšaknepŤi.
jehoŽ pouŽíval
tahovaldekadentypouze svym padkáŤstvím,
ale spíšetématem,
k vyjádŤení
čili osvětlenímltu ripadku.Dekadentihledali nejennové,neotŤclé
vyrazivo'ale takénová vysvětlenílidsk1/ch
emooí.Chtě|i studovatlidskoumcntalituv krajníchsituacích'a jc|ikožromantickáláska uŽ byla passépro ně stcj.
ně jako pro soudobéÍ.erninistické
realisty.ale i pro některénaturalisty,sexuíilní
psychologiese nabízelaj ako nejpŤístupnější
a nejsubjektivističtější
téma,ktcrÓ.
mu se mohli věnovat pŤi experimentálnímrozboru civilizačníhoripadku.]
jinr ukázal, žeho|ásexua|itabez pŤíkras
je stŤedobodem
KrafŤt-Ebing
lidského
jak;/mibyli:
živoÍa.
Z tétopremisyvycháze|otěch málo dekadentních
filozoÍťr,
ran Freud,Ladislav Klíma a krásněblázniváAnna Pammrová'
jitŤi|imaginacijendekadentrjm.
Nechci tvrdit,Že KraÍŤt-Ebing
V rivahupÍi.
chází kupň.Šle1trar,
masochistickáextázev závěru románu Peklo nebo sadisticjak jej vidímev pozdějším
k1poměr k člověkua ke zvíŤeti,
Vraž'dění.
Nejen latalistick1inemocniční
rámec' ale i obraz Prahy jako paŤeniště
emocionálního
padku v MrštíkověronránuSanta Lucia ukazuje na KrafÍi-Ebingas jeho postromantickympojetímvelkorněstacoby líhněperverze(K-E: 63' I l8' 103' 290'
313,422).Totéž'platio Merhautově románu Bahnitá lttka,jehožděj je zasazcn
do Brna. TěŽko si pŤedstavit,
Že humoristickápovídkaVikové Kunětickéz' r.
l89 l StaŤímládenci se nezakládá na Krafft-Ebingov ch popisechÍ.etišistick
zá|iby v dámskérnprádle. U Krafft-Ebinga mŮŽe byt tento f.etišismus
namíŤcn
buď na speciÍickouŽenskou osobu' anebo na Ženy vribec. KdyŽ tŤistaÍínrlá.
denci z povídkyuŽ nesmějívícevídata čichatspodníprádlo slečnyTyldy' ktcBcz
ré zavěšujípo svémbytě, koupí prádlo náhradní,to je však uŽ nevzruší.
povícl.
znalosti Krafft-E.binganenímoŽnézce|a porozuInětdrastickéveršované
svéšestileté
dcery syfilitio.
ce Lily BubelovéDítě,v nížmatkaprodá panenství
kémunruŽi za desetkorun.3od KraffrEbinga se dovídáme,žev Evropě vládla
pohlavnímstykems malymi děv.
pověra,Že z venerickychnemocíse dá vyléčit
č a t y( K . E : 4 2 2 ) ,
]

možnéporozumětjejich typickémuolt.aktornímu
U dekadentrinení rovněž
měl bych snad ríci,
anebo.abych byl opatrnější'
."n)uuti,'u bez Krafft-Ebinga
,i"',,oÁ","a^ení
s KraÍ1i-Ebingovfmučenímo pachu bude našechápánídekaVynechám pro tutochvíli,neŽSedostanuk SezíÍží."'n"vyraz,ivadokonalejší.
(napÍ'rivodníbáseii Karáskov|ivy
německéholékaŤe
jiné
patrnÓ
'on.,ánu,
,,,iiizo,az,i,ih,k,,
i-'"*u
k P.l.t'cáopathiasexualjs).Ne|ze čístjako mikrorejstŤík
měsíc
napi' znát Kraffi-Ebinga, abychom pochopili, že se Hlaváčkťrv
;;;i*"
,,,
blízko
měsíc
(tak
mimochodem.ieho
má
pŤi
onanii
vysiloval
i'ii,e kántiténě
pomriŽe nám to, abychom porozuměli básni
vri"t'o"e narcistickéluně). a1e
jasné,
je
proč
lžou svícea obrazy SvaB'chv kostele.avšak
ČtenáŤi
jde (aspo prkostel' V prvnímpÍípadě
" "".t'""ir.".
mimo
levkojí
vrině
i
lže
iiz nir.ori,proč
témacyklu,
levkojívšakjde o ctalší
V pŤípadě
íopia"o"el o selhánínáboženství.
kter]ÍmBrih trestágézy.
,"tt,anipohlavníhoukojení.o témasexuá|níhohladu'
pože
Anatom Zuckerkandl dajně potvrzova|Kraffi-Ebingovomínění, ,,si
hlavníačichovésÍérynrozkovékriryjsouprostorověblízké,popň.jsouspojeny
cestami..(K-E: 24). lJŽ v r' 1826psal Íiancouzskybadatel
siln]ymiasociačními
dále rosv
ně květin má moc člověkaScxuálněVzrušovat;
Že
Cloqueto tom,
dokáza|
často
kter)'
sedláka,
mladého
zkušenosti
o
vypráví
Most
tock! proÍ.esor
jím su.
pak
a
podpaždí
v
kapesník
držel
pÍi
tanci
Že
si
tím,
svéstcudná děvčata
nešilpotícíse dívcetváŤ(K.E: 26).Naopak Ženy,kterémaiínemocnégenitálie
pochybubo procházejíklimakteriern,častotrpíčichovlmi halucinacemi;autor
vzrušení
,,normálních
roli píi poh|avnÍm
je,Žebyčichové
vjemy hrály driležitou
excesivnísexuá|níčin.
lidí..(K-E: 27)' Na druhc straně,ženy,kterése ocldávají
nosti,mívajíčastoZánětnosnís,liznice;masturbantibyvajídost nasálněnemocÍyni a trpíabnormá|ními
čichovfmivjemy.Podle KrafTrE'bingaexistujíurčité
je
pry
zajik tomu
ziologickeSympatienezi sliznicínosnía vaginální,a.;eŠtě
py'
véstke ztclpoŤení
V ně mťrže
mavé,Že nosnísliznice mátéŽerektilníÍ.unkci.
pepŤ
nebo
je či poštěváčku
stejně dobÍejako dusnépočasí,teplá postel' drogy
pacient , kter;/jinak dosahujeerekce
(K-E: 28)' Jeden z Kraí'Ít-Ebingovfch
pouze pĚi gymnastice,si potíebujevym]/š|etmasochistickétrntazie, kde hrají
pochvy htrvedepouze k touzepít1esvoutilohur znépachy;pr"d,tuuuženské
jí moč(K-E: l l0i. Jini pacient,masochista,potŤebuje
k masturbacivrini koŽespo|us ním
musídámsk stŤevíc
n)ichbot a pŤipohlavnimstyku S prostitutkami
do postele (K-.E: l36-37). u aat]iinopacienta dojde vŽdy k erekci v květinárství,kdyžkupujc rriže;kdyžleŽív posteli,hladísvÓ genitálierrjžemi;ejakulu1e
postačí,abypŤisnech o vťrnirrizi (r-p': zzz), Snad již těchto několik pňík|adťr
dekadentŮ i jejich staršíchom pochopili, pročblvají texty mladlch česk1Ích

Podle Krafft.Ebingaje sexuá|níhyperestézie.
eretismus(kterÝpro|ínátexty to|ika dekadent ) kazem padku
(K-E: 62).

.

pub|ikova|a'bylo Bubeloví)' Nld jají druhou zl'
Lila B' Nováková (ejí dívčíjméno.pod kterym \'ětŠinou
chnuíerutu (Nováková: l 9 l 2: 30 a n' )' Názcv sbírkypocházíz posIedníhočís|aMacharovy ttrninistickésbit.

ho souvěrce Ju|iaZeyera - tak těŽceprovoněné'

ky Zte }r'ntěh.kvéstr žr'..
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GiarnbattistyVica na konci |8. stoletía by| prohlouben,resp.,rozšíÍen
pro.
stŤednictvím
darwinismu.M]/tusrÍpadkuležísamozŤejmě
někde blízko stŤeclu
rnyšleníliterárníhotrendudekadence.Podle dekadentrjse evropskácivilizace
blíŽilasvémukonci a.ien mimocivilizační
sílaji mohla zachránit,totižobroc]it.
aťuŽ prostŤedniotvím
bíl1iohbarbar , ženy,nebo žida' Krafli-Ebing však nepii.
tahovaldekadentypouzesvym ripadkáŤstvím'
jehožpouŽíval
a|espíšetématem'
k vyjádŤení
čili osvětlenímytu ripadku.Dekadentihledali nejennové,neotŤelé
vyrazivo,ale takénová vysvětlenílidsk1/ch
emooí.Chtěli studovatIidskounlen.
talituv krajníchsituacích'a je|ikoŽromantickáláska uŽ byla passépro ně stej.
ně jako pro soudobéÍ.eministické
realisty,ale ipro některénaturalisty,
sexuální
jako nejpŤístupnější
psychologiese nabízela
a nejsubjektivističtější
téma.kterému Se mohli věnovat pňi experimentálnímrozboru civilizačníhoripadku..
je stŤedobodem
Krafft-Ebingjirn ukázal, Že holá sexualitabez pŤíkras
lidského
jaklmi byli:
Života.Z tétopremisyvycházelotěclrmá|odekadentních
filozoÍrj,
ran Freud,Ladislav K|ínraa krásněb|ázniváAnna Pammrová.
Nechci tvrdit,Že Krafit-EbingjitŤilimaginacijendekadentrjm.
V rivahupŤichází kupň.Štejhar,masochistická exÍázev závěru románu Peklo nebo sadistick;ípoměr k čIověkua ke zvíÍeti,jak jej vidímev pozdějšímVraždění.Nejen Ía.
talistick1inemocniční
ráInec,ale i obraz Prahy jako paŤeniště
emocionálního
padku v MrštíkověronránuSanta Lucia ukazuje na KrafÍi-Ebingas jeho postromantickympojetímvelkorněstacoby líhněperverze(K-E: 63, I l8, l03, 290,
313, 422). Totéž'
plati o Merhautově románu Bclhnitá luka, 1ehožděj je zasazen
do Brna. TěŽko si pŤedstavit.že hunroristickápovídkaVikové Kunětické z r.
lt]9l StaŤímládenci se nezak|ádána Krafft.Ebingovychpopisechfetišistické
zál1by v dámskémprádle. U KraffrEbinga mriŽe b)'t tento fetišismusnanríŤen
bud' na specifickou Ženskou osobu, anebo na ženy vribec. KdyŽ tri Starímládenctz povídky už nesnrějívíce vídata čichatspodníprád|o slečnyTyldy, které zavěšujípo svémbytě, koupíprádlo náhradní,to je všakuž nevzruší.
Bez
povíd.
Zna|ostiKraÍli.EbinganenímožnéZcelaporozulnětdrastickéveršované
ce Lily BubelovéDítě,v níŽmatkaprodá panenství
svéšestileté
dcery syí.ilitickémumuŽi za desetkorun.]od Kraflt-Ebingase dovídáme,žev Evropě vládla
pověra,Že z venerickychnenrocíse dá vyléčit
pohlavnímstykems malymi děv.
čaÍy(K-E 422),
]

Pod|e KratŤt-tsbingajesexuá|níhyperestézie.
rikazernripadku
eretismus(kter:Ípro|ínátexty tolika dekadentťl)
(K-E:62).

'

pod kter)'m většinoupublikovala, bylo Bube]ová),Nad její druhut zu.
Li1a B. Novákoví (ejí dívčí.jméno.
sbíl.
thtnuíenou (Nováková: |9l2: 30 a n')' Název sbírkypocháZíZ pos|edníhočíslaMacharovy Í.eministické
ky Zrle bl něb kvést r ža..'

porozumětjejich typickémuo|t.aktornÍmu
U dekadentrinení rovněžmožné
měl bych snad Ťíci,
anebo,abych byl opatrnější,
Krafft-Ebinga
bez
."n)udi,rnu
našechápánídeka.
pachu
bude
o
učením
KraÍfrEbingovym
s
i,'.n ot",na^ení
Sedostanuk Sezinežpro
tuto
chví|i,
Vynechám
Í.í."'1," vyrazivadokonalejší.
(napŤ.
báseii Karáskorivodní
lékaňe
jiné
vlivy
německého
patrné
,.o'ánu,
,,'icnZazděnjch
láuu
k Ps.r'c/e,p,thiasexuall.s).Neoken lze čístjako mikrorejstŤík
pochopili, že se Hlaváčk v měsíc
,,iu,i'. napŤ.znát Kraťfi-Ebinga'abychom
,,^
(tak
rnimochodemjeho měsícblízko
má
pŤi
onanii
vysiloval
i',ne kántiténě
to, abychom porozurněli básni
nám
pom
Že
ale
luně),
tuJcnovo narcistické
svat;íchv kostele.avšak
<'lbrazy
jasné'
a
svíce
proč
lžou
olu*,unilu. Čtenári.1e
jde (asponprprípa<lě
prvnínt
V
kostcl.
mimo
levkojí
ivr]ně
lŽe
proč
iiz nit.oti,
levkojívšakjdeo dalšítémacyklu,
V pŤípadě
íootanoueio selhánínáboženství.
h|adu,kter m Brih trestágézy.
sexuálního
téma
o
ukojení,
,"lt,ani pohlavního
mínění,Že ,.si poKraÍ1i.Ebingovo
potvrzoval
ridajně
Anatom Zuckerkandl
jsou spoJeny
popŤ'
jsou
biízké,
prostorově
kriry
nrozkové
sÍéry
hlavnía čichové
badatel
fr.ancouzsk
psal
v
r.
1826
I)Ž
(K-E:
24).
cestami..
silnymi asociačními
rosdále
vzrušovat;
sexuálně
člověka
moc
má
květin
vťrrrě
Cloqueto tom, Že
dokázal
často
kter}Í
sedláka,
m|adého
zkušenosti
o
vypráví
Most
tock! proÍ.esor
jím susvéStcudná děvčatalim, Že si pŤitanci drŽel kapcsníkv podpaždía pak
šilpotícíse dívcetváŤ(K-E: 26).Nacrpakženy,kterémaiíncmocnégenitálieneautor poohybu.
bo procházejíklimakteriem,častotrpíčichov)ímihaluc:inacemi;
vzrušení
pohlavním
pňi
,,normálních
roli
clrjležitou
hrály
vjemy
čichové
1e,Žeby
lidí..(K-E: 27).Na druhéstraně,ženy.kterése oddávajíexcesivnísexuálníčindost nasálněnemocnosti,mívajíčastozánět nosnísliZnice;masturbantib]/vají
existujíurčitéfyni a trpíabnormálnímičichov mi vjemy. Podle KraÍTt.E'binga
zio|ogickésympatiemezi s|iznicínosnía vaginální,a teštěk tomu je pry za1ipyiunkci. Vťlněmrjževéstke ztopclŤení
mavé,ženosnísliznice máÍéžerektilní
pepÍ
je či poštěváčku
ste1nědobŤejako dusnépočasí,teplá postel,drogy nebo
(K-E; 28). Jeden z Krafft.EbingovychpacientŮ,ktery jinak dosahujeerekce
kde hrají
Íhntazie.
pouzepňi gymnastice,si potŤebuje
vym;išletmasochistické
pochvy htl vede pouze k touze pítjesvou rilohu rťrzné
pachy; pr"d'tuuu ženské
jí moč(K-E: r ro;. iiny pacient,masochista,potŤebuje
k nrasturbacivťrnikoŽe.
spo|us ním
n;/chbot a pŤipohlavnim styku S prostitutkamimusídámsk stŤevíc
do postele (K-.E: 136-37). U dalšíhopacienta dojde vždy k erekci v kvčtináŤství,kdyžkupuje rilŽe;kdyŽleží
v posteli,hladísvégenitálierťržemi;ejakuluje
abypŤisnecho vini rriží(K-F,:222),Snadjiž těchtoněkolik pŤíkladpostačí,
chom pochopili'pročb1vajítexty mlad ch českychdekadent - i jejich staršího souvěrce luliaZeyera* tak těžceprovoněné.
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Než pŤejduk ro|i vrinív Sezimově PassifloŤe,
je nutno,abych Ťeklněco o ro.
mánu saméma o jeho recepci.Z Iiterárněhistorického
hlediskaje d leŽity,pro.
toŽeje v bec prvnímčesklmliterárnímdílem,kteréanalyzujesexuálníperver.
zi. (Samozňejmě,Že není nejstarším
textem,v němžby člověknašelperverzní
prvky. Čtenáňsi ihned Vzpomenena moravskéhomasochistickéhoautoraŽivota svatéKateŤinyze l4. stoletíi na duchovnímasochismusFridricha Bridela
a jiŽ za životaSezimovatu máme napň.sexuálněnaciona|istick!sadomasochis.
mus Zeyerova Inulta a rozkošze z|očinu,kterou proŽíváRojko v románuDúnt
U tonoucíhvězdy téhožautora') Soudobá kritika si někdy tohoto v znamnéhrl
flaktuvšímá,jindy zase niko|i. Karásek kupň'napsal,Že ktssiflora,,podala historii učené
Ženskédušezjiné stránky,neŽje obvyktá erotickášablona.UkazuJe onen strašlivyrub erotick ch vztahrjmezi mužema Ženou...Jako by to psal
sám KraÍŤt-Ebing'tvrdil Karásek o hlavnížensképostavě,Že v ni Sezima ,,ztělesnil [..']problémpňirozeného
masochismuŽenskébytostivrjčionomu,z néhoŽ udělal Sacher-Masochperversi...oKarásek stále ještějako zuŤiv]/dekadent
viděl v románu takŤkaexemplárnívlklad trva|éhoboje mezi mužstvíma Ženstvím:

z auÍoraPassifLory, s kteryrn zŤejmě
, Besed Času mě| zŤejměpodobny dojem
v1,ijimky,
kterése objevía zase zmizí,
postavy]
za
[své
]ountu'it' ,,Nepokládá
odhalujesvou tváŤv
nichŽ
naše
člověčenství
exempláŤe'
pravidelné
^1|n,z,u
srdcí(19|3),
román
V
soumraku
v
druh1/
Sezim
chváli|
p.
ktery
Šalda,
ná't... X'
na
založenou
a
zápornou'
fatalistickou
cele
pro
,,koncepci
oa,.nitulPassifloru
s
Kanápadně
děje
kontrastuje
Jeho
shrnutí
erotickém...
bludu
ávo1imosudném
nevidítypičnost,již na.a,t.ououdekadentněmytologickou interpretací'Šalda
podrytlch pudťrži.
šli Karásek a klitik z Besed Času:,,m|adymužslabévŮle a
stejněmarkterá
mi|ovala
ženu,
churavou
sensitivní
marně
tam
votníchmiloval
dvojíerokletba'
erotická
Tedy
dvojí
manžela.
zvrh|ého
svého
nějinéhomuže,
(Šalda
a
zoufalství,.
nrimo
smrt
vykoupení
nebylo
z
néhoŽ
ti.te oeo,ouaní,
(,,churavá
Žejsou
postavami
Klára
hlavními
tedy
dvěma
Šaldu
Pro
1954:258),
je
postahlavní
(,,mlad;/
pro
Karáska
kdežto
muž..),'
Braun/Mára
na..)a Pavel
vou Klara a pro kritika z Besed ČasuMára.Sám považujiza hlavnípostavuMá.
ru, protožese psychicky vyvíjív|astnějedině on a protoŽe,ačkolijde o román
všeje interpretovánoči vnímánojeho očima.Nejmladšíkriv Er.formě, téměŤ
ttkaPassiflory, kteroujsem našel,byla otištěnav tzv. akademickychDějin ch;
autor,FrantišekBuriánek, vidí v románu pouze dobovy topcls:,,motivbrutální.
ho mužského
sobectví'jeŽ rozbíjímanželsk1ivztah a narušínervovourovnovál995: 6|).
hu senzitivníŽeny..(MukaŤovsky
ačkolijeho prvníkníŽKare|Sezimanebyl nikdy plnokrevn m dekadentem,
studieo prchav;ich
(l898), poněkudschnitz|erovská
ka,prÓzaKouzlo rozchocJu
láskách v luxusnímletovisku, opl11j'vá
typickymi dekadentnímipopisy a metaforaml a zobrazujeovzdušíemoc.níhoripadku.Žena dvorníhorady je tu pŤedobrazem KláŤiny matky, pani Terézy,V tom, že ,,vypljí..svéhomuže;portrétem
starépanny se Sezima ztotoŽřuje s Krafft.Ebingov1/mnázorem, Že žítbez po.
hlavníhostyku je téměŤtak perverzníjako excesivnísex. Passiflora je dekadentníromán, nikoli však riplně. Vypravěč se v bec nekochá v padkovosti,
kteroupopisuje.V razivo je pov1/tcedekadentní,pojetísexualityjako hlavníhr-l
smyslu Životaje dekadentní,KláŤini rodičejsou typicky dekadentnímipostavami, stejnětak Klára sama má alespoĚ nécoz chovánídekadentníhohrdiny. Co
je všakještědrileŽitější
- koncepce románu odpovídáhlavnímudekadentnímu
makrotoposuinterstatuality;je to román o umírání.Dále je to Íiustrace,co mo.
tivuje většinuděje' pÍesnětak, jak to odpovídádekadentnímudílu.
S v)Íjimkoutvorby Luisy Zikové a Karla Kamínkaje pro českoudekadenci
základnÍsituacePassiflor.vi velkévětšinySezimovy beletristikynetypická. In-

Jako rozkoš mučitizdá se blti nezbytněpňimíšena
do kaŽdérozkošemilovati, takje zase pŤimíšen
do pocitu tttilovrjnublti nezbytně taképocit
mučenubyti. Nejsilněji je tento cit vyvinut u žen,a pŤesahuje-lirozkoš
mučenubytr rozkošmilovánu bÝti,b|ižise ovšemjiž k tomu,co se nazyvá perversía co neníneždrobnou episodou z velikéhovzájemnéhoboje
mezi pohlavími,z onéobrovskésexue|nígigantomachie,kde pňemoŽení
jako děti Gajiny sopečn1im
ostrovem zasypanéstenajípod tíhou vlastní
vášněbruta|ně.|e
pohŤbivši.
(Karásek l903: 149-50)
Nej|épeporozuměl PassifloŤeponěkud moralizujícíkritik v Besedrich Času,
ktery si uvědomi|jedinečnostrománu: ,,moderníerotika je ratinovanáerotika.
Rozkoš smyslné lásky sama o sobě uŽ nestačí,
zostŤujeji pocity bolestn;imi,
pňedstavamipŤíšernlmia zločinn]imi.Sezimov m románem takto rafinovaná
erotika objevuje se u nás poprvéjako propracovanyživotnísystém.Román ne.
zná jinéformy lásky nežtu..(V. Šv.l903). Po pŤečtení
Psychopathiesexualis
má čtenáňdojem, že ctite| kognitivní,neanimální|ásky Krafft-Ebing vidí pŤed
sebou svět, hlavně velkoměstsky svět, ovládan! pohlavní degenerací.Kritik

P vodně se jmenoval
Braun. ale ve vydáilí pos|edníruky, terly ve tÍetím'se jmenuje Mára; rovněžK|áÍin muž,
ptivodněNell,
se držímtietíhovydání (Sezima l927)'
sejrnenuje Stach' v tomto pŤíspěvku

existovaldŤívejako,,pasivismus..)nazákladěsvé
četby Sachera-Masocha (Venas in Pelz, atd.).
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Než pŤejduk ro|i vrinív Sezimově PassifloŤe,
je nutno,abych Ťek|něco o románu saméma o jeho recepci. Z literárněhistorického
h|edisla je d ležity,pro.
ÍoŽeje vŮbec prvnímčesk]/mliterárnímdí|em,kteréana|yzuješexuálníperverzi. (Samozňejmě,
Že nenínejstarším
textem,v němŽ by č|ověknašelperverzní
prvky. ČtenáŤsi ihned vzpomene na moravskéhomasochistického
auÍora
Živo.
td svatéKateŤiny ze 14. stoletíi na duchovnímasochismusFridricha Bridela
a 1ižza ŽivotaSezimovatu máme napň.sexuálněnaciona|isticksadomasochismus Zeyerova Inulta a rozkošze zločinu,kterou proŽíváRojko v románu
Dúnt
U tonoucíhvězd.vtéhoŽautora.)Soudobá kritika si někdy tohoto vyznamného
faktu všímá,jindy zase nikoli. Karásek kupň.napsal,Že Passiflora,podala
historii učené
ženské
dušezjiné stránky,nežje obvyklá erotickášablona.UkazuJe onen strašlivyrub erotick ch vztahrjmezi mužema ženou.,.Jako by to psal
sám Krafft-Ebing, tvrdil Karásek o hlavníŽensképostavě,že v ní Sezima
,,ztělesnil [...] problémpňirozenéhomasochistttuŽenskébytosti vtjčionomu, z něhož udělal Sacher-Masochperversi..'.Karásek stá|eještějako zuŤiv:idekadent
vidě| v románu takŤkaexemplárnív]/kladtrvaléhoboie mezi muŽstvíma ŽenstVím:

zňejmě podobny dojem z auÍoraPassifLory,,s kter]im zňejmě
z Besed Času mě|
postavy] za vyjimky, kterése objevía zase zmizí,
souhlasil:,,Nepokládá [své
v nichžnašečlověčenství
odha|ujesvou tváŤexempláŤe,
za pravidelné
n,ÝbrŽ
V
soutnraku
srdcí(1913),
v
román
Sezim
druh]i
chválil
ktery
Ša|da,
ná,t...F.X.
za|oŽenou
na
fatalistickou
a
zápornou,
pro
ce|e
,,koncepci
odmítalPassifloru
s
Ka.
kontrastuje
nápadně
Jeho
shrnutí
děje
erotickém...
bludu
dvojímosudném
jtŽ
ráskovoudekadentněmytologickou interpretací,Šaldanevidítypičnost' napudťr
podrytych
Živrile
a
muž
slabé
Besed
Času:
z
kritik
,,m|ady
a
šli Karásek
markterá
milovala
stejně
churavou
ženu,
marně
sensitivní
tam
votníchmi|oval
nějinéhomuŽe,svéhozvrh|éhomanže|a.Tedy dvojí erotická kletba' dvo1íero.
ticŘéočarováni,z něhoŽ nebylo vykoupení nrimo smrt a zoufalství..(Šalda
|954:258).Pro Šaldujsou tedy dvěma hlavnímipostavamiKlára (,,churaváŽekdeŽto pro Karáska je hlavní postana..)a Pavel Braun/Mára (,,mlady muž..),5
Besed
ČasuMára.
Sám považujiza hlavnípostavuMápro
z
kritika
a
vou Klára
jedině
vyvíjí
vlastně
on a protože,ačkolijde o román
psychicky
se
protoŽe
ru'
všeje interpretovánoči vnímánojeho očima'Nejmladšíkriv Er-formě,téměŤ
ttkaPassifLory,kteroujsem našel'byla otištěnav tzv' akademick1/chDějindch;
autor,FrantišekBuriánek, vidí v románu pouze dobov toptls:,,motivbrutá]ního muŽskéhosobectví,1eŽrozbí1ímanželsk! vzÍaha narušínervovourovnováhu senzitivníŽeny..(MukaŤovsky
l995: 6l)'
jeho prvníkníŽačko|i
Karel Sezima nebyl nikdy plnokrevn m dekadentern,
ka, prÓza Kouzlo toz,chodu(1898), poněkud schnitzlerovskástudie o prchavlch
láskách v luxusnímletovisku, opl1/vátypick1/nridekadentnímipopisy a metaforami a zobtazujeovzdušíemočníhoripadku.Žena dvorníhorady je tu pŤedobrazem KláŤiny matky, paní Terézy,V tom, Že ,,VypUí..svéhomuŽe; portrétem
starépanny se Sezima ztotožřuje s Krafft-Ebingovym názorem, Že žitbez pohlavníhostyku je téměŤtak perverzníjako excesivni sex' Passiflora je deka.
dentníromán, nikoli však riplně' Vypravěč se v bec nekochá v ripadkovosti,
kteroupopisuje'V]i razivo je povytce dekadentní,pojetísexualityjako h]avního
smysluŽivotaje dekadentní,
postavaK|áŤinirodičejsou typicky dekadentními
mt' stejnětak Klára sama má a|espoř něco z chovánídekadentníhohrdiny. Co
- koncepce románu odpovídáhlavnímudekadentnímu
Je všakještěclŮleŽitější
makotoposu interstatuality;
je to román o umírání'Dále je to frustrace,co mottvujevětšinuděje, pňesnětak, jak to odpovídádekadentnímudí|u.
v)Íjimkoutvorby Luisy Zikové a Kar|a Kamínkaje pro českoudekadenci
-.S
zakladnísituace Passiflor1,ive|kévětšinySezimovy beletristikynetypická.In-

Jako rozkoš mučitizdá se blti nezbytněpňimíšena
do kaŽdérozkošemilovati, takje zase pŤimíšen
do pocitu milovcÍnub1iti nezbytně taképocit
mučenub]/ti'Nejsilnějije tento cit vyvinut u Žen,a piesahuje-lirozkoš
mučenublti rozkošmilovánu bÝti,b|ížise ovšemjiŽ k tomu,co se nazyvá perversía co neníneždrobnou episodou z velikéhovzájemnéhoboje
mezi pohlavími,z onéobrovskésexue|nígigantomachie,
kde pÍemoŽení
jako děti Gajiny sopečnm ostrovem zasypanéstenajípod tíhou vlastní
vášněbruta|něje pohŤbivši.
(Karásek l903: l49-50)
Nejlépe porozuměl PassifLoÍeponěkud moralizujícíkritik v Beseddch Času,
kter;ísi uvědomil jedinečnostrománu: ,,moderníerotika je raÍinovanáerotika.
Rozkoš smyslnélásky sama o sobě uŽ nestačí,
zostňujeji pocity botestn]imi,
pŤedstavamipŤíšern1imi
a z|očinnymi.Sezimov m románem takto rafinovaná
erotika objevuje se u nás poprvéjako propracovan!Životnísystém.Román nezná jinéformy |ásky neŽ tu..(V. Šv.l903). Po pŤečtení
Psychopathiesexualis
má čtenáŤ
dojem' že ctite|kognitivní,neanimálnílásky Krafft-Ebing vidí pŤed
sebou svět, hlavně velkoměstsk svět' ov|ádan! pohlavní degenerací.Kritik
.

PuvodněsejmenovalBraun.a|evevydání
pos|edníruky'tedyvelÍetím,sejmenujeMára;rovněžK|áÍinmuž,
púvodně
Nell, sejmenuje stach. V tomto pňíspěvkuse drŽímtietíhovyrlání(Sezima l927)'

Krafft.Ebing by| tvrlrcem termínu,'masochismus..(pojem existova|dŤíve.jako
,,pasivismus..)na zák|adě své
četby Sachera-Masocha (Vclls in Pel7 atd.).
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telektuál prijiŽdí na venkov nebo do provinčníhoměstečka(obvykle podbrcl.
ského),kdezaŽije erotick! vztah, kter1iměníjeho život,někdy cel světonázor
(Hudbasamot\,,|926).v Sezimověnejrozsáh|ejším
románuDravy živel(|924)
jde o vzdě|anouženu'Žijici na statkublízko městečka,která odjíŽdína Podbrcl.
sko, kde ji čekáonen zážitek,jenž změni jeji názor na sebe samu tak radikálně,
Že se zabije,Tento románje pozoruhodnyproto,žeačse v jednotlivostech
podobá S|ejharověLípě, tvoií pŤedobrazLustigovy Dity Saxovéa, dalo by se ňíci,
i Hrabalova obsluhovaLjsem clnglickéhokreÍLe.
Hrabalriv román všakpatŤík.ji.
né,poněkud krvavétradici českéliteratury,k onomu tzv. baroknímukontinuu.
v němžambiciÓzníhlavnípostavazaŽijevšel1aké
utrpenía konecsv1ich dnítrírví v jakémsi ráji srdce (napÍ'Život st,.Karei'.inl,,pŤesKomenskéhok Zeyerovu
Inultovi nebo Čechovulkarovi). PovaŽujeme-liKláru za hlavnípostavu,patŤí
k tétotradici rovněŽ Passiflora.
je sadist.
Klára je masochistkajako její otec Lutna;její matka,paníTeréza,
ka jako Viktor (sicl) Staoh,jehoŽ si Klára vezme za manže|a,Literární kritik
a gymnazijnísuplentPavelMára je chladn1pozitivista,kter se dobrovolnězÍe.
kl pohlavníhoživota,ale vyprávěnío Stachověchováníke Kláňe natolik dráždí
jeho jinak mrtvou imaginaci,že se stanesám na jeden den sadistoua snažíse
Kláru znásilnit.PozitivistaMára je bezpochybymorálněodpornější
člověkneŽ
brutálníStach, jenŽ reprezentujetyp, ktery KrafŤi-Ebingironicky označujeza
(K.E: 62). Sezima,jako by byl dtlslednydekadent.
',pohlavníhonadčlověka..
pouŽiváčichov1ich
vjemrik popisovánísexuá|ních
vztahri,zpravidlaprojevrltělesnépŤitaŽlivosti.
Ženy,kraÍÍt.ebingovsky
Ťečeno,
Jde vŽdy jen o pŤitažlivost
o asociacinosnía poševnísliznice' Když Mára p sobíjako KláŤinvychovatel,
totiŽkdyŽje Klára poloprobuzenou
Ženou,typickympŤíkladem
typufemmeettpŤedstavoval
posed|ost
pro
malíĚe
a
spisovateley'n
de siěcle,
téměr
fant,kter,!
jejich skryt1ipohlavnívztahtakto:,,dťrvěrná
Sezima líčí
bí|áv ně stiela se me.
meta.
zi nimi..(S: | 7). Že jde o v ni erotickou,je jasnéz dalšízevšeobecĎující
fbry, která se objevío sto Stránekpozději: ,'ta bílá vrině m|adychcit pŤedprv.
ko.
níláskou..(S: l26). Když se Klára začínázamilovávatdo Stacha,,,všechno
lem ní náhle ,zmize|ov šerévonnémlze hedvábnéjemnosti; lákalo ji to odtud
(S: 69).A dále:
k němujakoby tisícitich;/chroztouŽenychhlasri,neodolatelně..
,,Bílá záp|avasnriježjí dosud rozpŤedenastá|akolem čela'zhusti|ase v jeho šc'
ry pÍizrak;dusně vonn m. tmavym a teplÝm, ohromujícímmrakem zahal1|a
, d ej a s .
d í v čm
í o z e k . . ( S : 7 l ) .Ž e a u t o rn e p o u Ž í v á v r jnnaí h o d i l e čši a b l o n o v i tbě u
popisy KláÍin1/ch
vlasri.KdyŽ by|a Klára ješ'
né,kdyŽ srovnámedva o|Í.aktorní
vydeohy
tě Márovou žačkou,
,,pil lehkou broskvovouvrinijejíchrtrj,šeňíkové
vlas , resedovyparÍumdívčího
šatu..(S:|6)' Potom' co utek|aod Stachovy

leskujako teplépavučiny[..']
uvadl]irnalátného
brutalitydomrik matce:,,Vlas
(S:
pňedstavuje
rostlina
suchégenitá40)'
Suchá
máty..
suché
vrini
mdlou
šíŤil
partnera.
sadistického
ztratila
která
lie masochistky'
Když uslyšío smrti svéhomanŽela,pustíse rjo tancesmrti a tu hraje vrině
je
Karátakésvou lohu. Literárněhistoricky zajímavé,Že v recenzi k rornánu
o
hlapŤipodobĎujíc
se
Salomé
tančící
v
tanec,
se
šíleny
ŽeK|ára,,dá
sek píše,
poptproto,
sátn
že
Karásek
l5|).Zajímavé
l903:
vu Jana KÍtitele!..(Karásek
ohn{
suje podobn;i danse ntacablz v povídce ,,Snlrt Salomina* (Posvti,tné
pňípad
má
také
Že
Kratlt-Ebing
SanrozŤejnrě'
ApolLonius
z,T|,anY,'
a v clramatu
jde sice o tuberV tomto pŤípadě
tancesmrtijako vyrazu sexuálnídegenerace.
níŽ
zá|tysebesamu
zaIrriluje
do
Rusky'
o
se
beznadějně
která
lesbičku,
kulÓzní
je muŽa z cíjásala,
je
prohlásila,
že
nihilistka:
Že
pŤesvědčuje'
,,tančila.
klamně
v
muŽskych
šatechz dornilenek,
utck|a
diívějších
návrat
Žáda|a
rodiny,
saÍské
r'zrušení
dclblázince..;umímova,aby pak byla vedenave stavuerotomanskélro
jako SezirnovatubcrkulÓzníKlárá pŮl roku po onom tanci (K-E: 3l2) - pŤcsně
je' Že KláŤinlékai,kdyŽ se o jejímtancidovídá,povaŽuje
ra. NeménědrlleŽité
ripadku.Sezimrjv
pÍíznakpclhlavního
hozavyraz epileptickÓhysterie.Íudížza
Kláraje sexuálněposedlá,a|e zápopisKláÍinatancenabízídvojíinterpretaci:
* jak vlastníposed|osti'tak i n-ranže_ mučenka- passiÍ1ora
roveř mučednice
lovy hyperbolické
muŽskosti:
Tančilabez ustání,avšak tanec její nrěl teď něco ze zoufa|ébeznaděje
jako nezdolnájipomodlitby'Podobalose' žesílanějaká.stejnětr.yznivá
hání,a Že jejícelá bytostvolá kohosi,jenŽjí stále unikal...
Jejísmíchvítězkyztrnul v heroickénrsrněvurnučednice.
[...]RozvírajícpaŽe,byla Klára jako veliky smutn rrroty|,
bolestía |áskou.
tŤeštící
A veškerásmrtclnákrása touhy,všcckanrorbidezzautrpeníby|a v 1e.|íchliniícha temná zastňenávriněz ní proudila.Něco jako zah|uchlévyrony nočních
květy...nervosní
fia| s temněgranátovymia ž|utěŽíhan;/mi
v]/dechydrahocennéhoklavíru,otevŤenéIro
pod
zprudka a rozbouŤenéhcl
prstydábelského
hráčcv parnésínikonccrtní[..']
(S: I l2-13)
SezimovopouŽitíslova
vaginálnívořavost' Po
,,vyrony..náIn zase pŤipclmíná
skončení
tance,,šíŤila
aroma,subtilnívrjni rekonvalescenrozkošné
rozči|ující
ce' rozprchloupokojcmjako rozvanutysen" (S: I 24).'
R.konuul.,".n".1*.*Í"1nÉ
srov' napŤ.Htaváčkllvub sefi Re
ďík]acl dekadentníholopos interstatua|ity.
konva|escence
ln,ěztll
anebo lltljk v stav V Zeyerově Dontě U Íttnout.í
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telektuálpňUíždí
na venkov nebo do provinčního
městečka(obvykle podbrd.
ského),kde zažijeerotick! vztah,kter měníjeho život,někdy cel1isvětonázor
(Hudbclsamoty,|926)'Y Sezimověnejrozsáh|ejším
románuDravy živel(1924)
jde o vzdělanou Ženu,žtjicínastatkublízko městečka'která odjíždí
na Podbr<l.
sko, kde ji čekáonen zážitek,jenŽ zménijejínázor na sebe samu tak radikátně'
Že se zabije.Tento román je pozoruhodn}í
proto, žeačse v jednotlivostechpo.
dobá ŠlejharověLípě' tvoŤípŤedobrazLustigovy Dity Saxovéa, dalo by se ňíci.
i Hrabalova obsLuhovaljsem angLickéhokrcile.Hrabalrjv román všakpatňík ii.
né,poněkudkrvavétradicičeskéliteratury,k ononrutzv. baroknímukontinuu.
v němžambiciÓzníhlavnípostavazaŽijevšelijaké
utrpenía konecsv ch dnítrírví v jakémsi ráji srdce (napÍ.Život sl,'KateŤin'),,
pňesKomenskéhok Zeyerovu
Inultovi nebo Čechovulkarovi). PovaŽujeme-|i
Kláru za hlavnípostavu,patŤí
k tétotradici rovněŽ Passifk;rtl'
Klára je masochistkajako tejíotec Lutna; její matka, pani Teréza,je sadist.
ka jako Viktor (slc/) Stach,jehož si Klára vezme za manžela.Literárníkritik
a gymnazijnísup|entPavel Mára je chladn1/
pozitivista'kteryse dobrovolnězŤe.
kl pohlavníhoŽivota,a|e vyprávěnío Stachověchováníke Kláňe natolikdráŽdí
jeho jinak mrtvou imaginaci,Že se stanesám na jeden den sadistoua Snažíse
Kláru znásilnit.PozitivistaMára je bezpochybynoráIně odpornější
č|ověkncŽ
brutálníStach,jenŽ reprezentujetyp' kter KraÍŤt-Ebing
ironicky označujeza
(K-E,: 62). Sezima,jako by by| drisledn1/
nadčlověka..
dekadent.
,,pohlavního
používáčichov1/ch
vjemri k popisovánísexuálníchvztahrj,zpravid|aprojevrltě.
Ťečeno.
lesnépŤitažlivosti.
Jde vždyjen o pritažlivostŽeny, kraÍ1.t-ebingovsky
o asociaoinosnía poševnísliznice.KdyŽ Mára p sobíjako Kláiin vychovatel,
toÍiŽkdyŽje Klára poloprobuzenouženou,typickym pŤíklademtypufemne ettfant,ktery pŤedstavovaltéměŤposedlostpro malíňea spisovateley'nde siěcle,
jejich skryt1ipoh|avnívztah takto:,,drjvěrnábí|á
vrjněstŤelase me.
Sezima líčí
meta.
zi nimi..(S; l7). Že jde o vrjnierotickou,je jasnéz dalšízevšeobecřující
fbry, která se objevío Sto Stránekpozději:,,tabílá vrlněmladychcitri pŤedprv.
ko.
ní láskou..(S: 126).Když se Klára začínáZamilovávatdo Stacha,,,všechno
jemnosti;|áka|oji to odtud
lem ní náhle zmize|ov šerévonnémIze hedvábné
(S: 69).A dále:
k němu.iakobytisícitichlch roztouženych
hlasrj,neodolate|ně..
,,Bi|ázáplava snťrjeŽ jí dosud rozpÍedenastála ko|em čela,zhustila se v jeho Šery pÍizrak dusně vonnym. tmavym a tep| m' ohromujícímmrakem zaha1l|a
budejasvrinínahodilečišablonovitě'
dívčí
mozek..(S:71).Že autornepouŽívá
popisy Kláiin11ich
vlasri.Když by|a Klára ješ
né,kclyŽsrovnámedva o|Íaktorní
vydechy
tě Márovou žačkou,
,,pil lehkou broskvovouvrinijejíchrtťr,šeŤíkové
vlasrj,resedov1iparfum dívčího
šatu..(S:l6)' Potom, co utekla od Stachot'y

uvadl! malátnéholeskujako teplépavučiny['..]
brutalitydomrik matce:,,Vlas
mdlou vťrnisuchémáty..(S: 40). Suchá rostlinapiedstavujesuchégenitášíŤi|
partnera.
lie masochistky,která ztratilasadistiokéhcl
pustí
rnanžela,
se do tancesm[ti a tu hraje vrjně
svého
smrti
o
uslyší
Když
je
Žc v recenzi k románu Kará.
zajínravé'
Literárněhistoricky
lohu.
takésvou
o h|a.
pŤipodobiiujíc
v
tanec,
se Salométančící
se
ší|eny
žeK|ára,,dá
sek píše,
popiproto,
že
Karásek
sám
(Karásek
l5
|),
Zajímavé
l903:
vu Jana KŤtitele!..
(Posvtitné
ohně)
povídce
v
Salornina,,
nncablz
dcntse
,,Snrrt
suje podobn]i
SanlozŤejnrě,Že KraÍlt-Ebing má taképŤípad
a v clramatuApollonius ?' Tl,cut1,.
jde sice o tuberV tclnrtopŤípadě
jako
degenerace'
v
razu
sexuální
smrti
tance
o
níž
zá|tysebesamu
Rusky,
zarrriluje
do
sc
beznadějně
která
lesbičku,
kulÓzní
je muž'az'cije
prohlásila,
Že
nihilistka:
že
pŤesvědčuje,
,'tančila,.jásala,
klamně
v
rnužsk
ch
šatechz domi|enek,
utekla
dŤívějších
návrat
Žáda|a
rodiny,
saŤské
vzrušení
do blázince..;umímova,aby pak byla vedenaVc stavuerotomanskéIlcr
rá pŮl roku po onom tanci (K-E: 3 l2) _ p esnějakclSczirnovatuberkulÓzníKlá.
je, žc KláŤinlékaŤ'
kdyžse o jejírntanci dovídá,povaŽu.1e
ra. Neménědťlležité
pohlavního padku.Sezimť.rv
ho za vyrazepileptickéhysterie.tudiŽza pŤíznak
Klára je sexuálněposedlá,a|e z'ápopis KláŤinatancenabízídvojíinterpretaci:
- jak vlastníposedlosti,tak i manŽe- mučenka_ passiÍ1ora
roveĎmučednice
|ovy hyperbolickémuŽskosti:
Tančilabez ustání,avšak tanec její měl ted' něco zc zoufalébeznaděje
nrodlitby.Podobalose, žc sílanějaká,stejnětr znivájako nezdolnáji po.
hání,a že jeji celá bytostvolá kclhosi,jenŽjí stále unika|...
Jejísmíchvítězkyztrnul v heroickénr
r1směvurnučcdnice.
['..]Rozvírajícpaže,byla Klára jako veliky smutn rnotll, tŤeštící
bolestía láskou.
A veškerásnrrtclnákrása touhy,všeckanrorbidezzautrpeníbyla v je.
jích liniícha temná ZastŤená
vŮně z ní proudila.Něccljako zahluchlév1írony nočních
květy...nervosní
fial s ternněgranátovymia žlutěŽíhan1/rni
v)idechydrahocennélroklavíru' otevrenéhozprudka a rozbouŤeného
pod
prstydábelského
hráčev parnésínikoncertní[...l
(S:ll2-13)
S.ezimovopouŽitíslova
vaginálnívoĎavost.Pcl
,'vyrony..nárn zase pŤipontíná
skončení
tance,,šíŤila
aroma,subtilnív ni rekonvalescenrozči|ující
rozkošné
ce' rozprchloupokojemjako rozvanutysen" (S: I 24).'
R.konuul..".n"..1*n.o,i.i'ně
konva|escence

gíklacl tlekadentníhotopos interslatuality.srov' napŤ-HIaváčkovubáseĎ Rc

anebo Rtljk v stav v Z.yerově Dontě IJ tonttuc.íhy.ě:'th.
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KláŤinamatka' která má pŤedchridkyni
tÍebav Zeyerově paníDragopulos nebo v LešehradověpaníModrovousce,je méněasociována s vriníjen proto, že
hraje v románu daleko menšírilohu neŽ jejídcera.Nicméněpod|etaineovskych
zákon dědičnostia milieu spoluurčujeKláŤinu sexualitu.Zdá se, Že otec Lutna,jakožtomasochista,se zajimá spíšeo nosnínežo vaginálnísliznici: ,,Z bí|]ychdychtiv]/chrozevÍen]/ch
jejích rtri,
chŤípípaníTerézy,z velik;/ch rud;.ych
vyběhl;Íchv náruŽivě rud]1ikvět, d]r'cha|životjako prudká, podmaĎujícívrině..
(S: 23). Vypravěčanalyzuje tento negenitálnípoměr poněkud melodramaticky.
skoro barokně: ,,Byla by ho chtě|azničit,sama svou si|ou' udolat ho, vyssát až
na slupku' Vysoukat mu nervy z těla, vystÍebatmozek z lebky. Mít ho tak pŤed
sebou docela prázdného,svíjejícího
sejako červpodjejí patou.To byl sen, kter! Žlvila v sobě [..'],sen,jehožuskutečnění
nebylosnaddaleko ani tuŽebjejího
m u ž e[ . . . ] . . ( S2: 5 ) .Ž e t u j d e o p o h l a v n íp u d a d o k o n c e o l á s k u ,j e j a s n éz o l Íaktorníchmetafor, jichž Sezima použivá, aby znázorni| Terézin stav po manŽelově smrti na tuberku|Ózu' kdy ji uŽ ani nebavímít milence, protoŽe tímjlž
nikoho nemučí.Jako manželkachtěla vysát manŽela,jako vdova se ocitá ve stavu vysátosti: ',Hubená postavase zdá|ajakoby sžiránatajnlm Žárem,hlodajícím v suchémmorku jejích kostí.[...] rista dosud jak stvoňenáke krut1imhlodrjm,ale chabá,ztrnulá,rty plné,a|ebez v ně jako tuh;/květ georgin..(S:a7).
\ěčná sexuálnífrustracevdovy po masochistovije vyjádŤenasnad ještěsilněji
v následujícím:,,Lem její sukně zavadi|o Máru. Vtině jako nahnilych oranŽíse
(S: l l6)' coŽ má asi takévyvolat Márrjv odpor k sexualitě
dotkla jeho chňípí.,
pani Terézy.
Ačkoli se paní Terézaa K|ára zdaji byt takŤkaopozičnímisilami, mrižemít
i Klára - snad nejen následkem,,vychování..
manželova- téměňsadisticképoci.
ty. Je to patÍné
z toho, žeobě Ženy cítírozkošze z|očinu(le bonheurdans le cri'
me). Co se t čepani Terézy,,,za Životamužovamě|a pro ni vášeř k jinym mužrjmkouzlo zločinu..(S: 48). Když se Stach sadisticky miloval s Klárou, která
byla právě v devátémměsícitěhotenství,
,,poznalasv dnékouzlo hÍíchu,skryté,
a|e vábnépropastiz|očinu[...]síly požitku,měŤeného
hloubkou děsu, nadjehoŽ
jícnemse pociťuje..(S: 80). stejně jako Huysmans v Des Esseintesanebo beze.
jmenn1fhrdina Karáskovy Gotickédušeje paniTerézaposledníze šlechtického
pŤedrodu.Degenerovan!šlechticjedobov1itopos,v dekadentníčeské
literatuŤe
Stavujehyperbolickou zjemnělost'v realistick ch dí|echspíšezkaženost(kupÍ.
u Čapka Choda). KraffrEbing jako člen nižšíš|echtynepodléhážádnéproti.
pacienta,dristojníka,kteš|echtické
ideologii, takžejednoho svéhošlechtického
ry, an1Žjeaktivnímhomosexuálem,má fetišistickouzálibu v muŽsk1ichbotách
a sexuálně ho vzrušujíboty sluhri a mužsklch akobatrj, považujeza vyléčtte|-

mezi bratranci
.lho' Ačkoli se vjeho rodině už po tŤigeneraceuzavirajisřatky
r znéneurÓzy a psychÓzy, má
rodinu
ovládají
a
stupně
prvního
^-"..tr"ni.".i
pacient normálnígenitálie, žádnáčástjeho těla nenídegenerolnio srect'ticky
(K-E: 272_74).Mad'arskáhraběnkaSa'^"a. i"" oči mají neurastenick v]/raz
jižrriznéopletačkys policií' Zajimaamě|a
lesbička
."ro i" všaknevyléčitelná
ji
je,
k
homosexualitě,,rudovlasáAngličanprvně
svedla
Že
uJ nu:"ji. pÍípadu
20. stoletípovažova|oza nesporv
raném
proto,
že
se
-E:
325), zajimavé
ka.. (
(kupŤ.
Rriženy
Jesenskénebo u Adolfa
u
k
lesbismu
nJ' z" englieanky tíhly
ještě
hraběnku
snad nejvíceproto, Že
Žijící
v
té
době
ttoffmeistra;.ČtenáÍlituje
její
genitálie,
které
detailu
,,zristalyna vlvojovém stupKrafft-Ebingpopisujedo
je v:ibojně heterosexu_
ji
(K-E:
PaniTeréza
325).
má
ovčí
ni desetiletédívky..
v]íjimku,ačkolidupodle
KraffrEbinga
učení
tvoÍí
ální,ale tim,Žeje sadistka,
je
zjevem v dekavzácnlm
sotva
ženy
podobě
osudové
v
ševněsadistickáŽena
častějimuŽi
(konají
čin
sadistické
,,daleko
dentníliteratuŤe.,,MonstrÓzní
tolik pŤíklas
nejde
dohromady
coŽ
(K-E:
73)'
nežženy,.
pŤiznat'
však
Nutno
masochismu'
dri mužského
tutky,ženyplacenéza svévykony, kteréprovádějí sadistickou činnoŤťN
ské masochisty. Krafft-Ebing však uznává, Že Žensky vampyrismus existuje
s mnohajizvaa zŤejměuždlouho, obzvláštěna Ba|káně.Jeden z jeho pacientťr
mlaponěkud
ke
své
pňiblíŽit
,nervÓzní.
chci
se
paži
mu
vysvětluje:
mi na
',Když
déženě,musím si nejdiíve poÍezatruku. ona pak saje krev z rány, po čemŽu ní
vzniká pohlavnívzrušenívysokéhostupně..(K-E: l03). PaniTerézachtě|aLutnu ,,vyssátažna slupku...Je samozŤejměrudovlasá,má ,,vlasbarvy ohniv1ichlilií..(S: 24) a má literarněotňelév|astnosti:,,nádhernášelma..(S:22),,Gorgona..
je,Ženám jeji,,rudáhŤíva,.
(S:30)a,,Medusa..(S:l l6). PŤitomjedině zajímavé
(S: 24) pŤipomínávlasy varhaníkav Mstivékantiléně;to je d ležitékvrili vlasr
nostem'kteréSezima pŤipisujeLutnovi.
Portrétypaní Terézyzd razĎujíjejí šlechtictvíi její civilizačníjinakost' 1e
v ní skutečněněco balkánsky orientálníhojako u Zeyerovy paní Dragopulos:
''V [iejíchrtech] se soustÍedi|acelá nenasytnostjejí dušei všeckabezuzdnost
těla, všeckajejí nezkrocenost a posedlost.Ale i všecko bohatstvírasy žilo
v tomtoskvostnémgranátovémv]/kroji,všeckahrubá vášeř a brutálnísvrjdnost
vedle vrozenénenapodobitelné
gracie..(S:23-24). Její profi| ,,měl cos byzantinskéhov pÍíkrélomenékŤivce[...].Jako rozmaŤiláorientá|kase protahovala
v hlubok1fchhedvábechpodušekna pohovkách..(S:24). Jako ženyna obrazech
mezi dekadentyoblíbeného
Gustava Moreaua se paníTerézavěnujeluxusnípéči o svéluxusnítělo; tu je driležité,
Že se její sadismusimplicitně spojuje s abnormálnísoběstŤedností
:
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Kláňina matka,která má pňedchridkynitŤebav ZeyerověpaníDragopulos
nebo v LešehradověpaníModrovousce,je méněasociována s vriníjerr proto,
Že
hraje v románu daleko menšírilohu nežjejídcera.Nicméněpodle iaineovskych
zákonridědičnostia milieu spoluurčuje
KláŤinusexualitu'Zdá se,žeotec Lutna,jakoŽto masochista,se zajímáspíšeo nosnínežo vaginálnísliznicr:
,,Z bíl]ychdychtivych rozevÍench chŤípípani Terézy,z veliklch rud]lchje1ích
rt '
vyběhllch v náruživěrud! květ, d]ychalživotjako prudká, podmařujíci
vrjně..
(S: 23). Vypravěčanalyzuje tento negenitálnípoměr poněkud me|odiamaticky,
skoro barokně;,,Byla by ho chtělazničit,samasvou si|ou,udolatho, vyssát
až
na s|upku.Vysoukat mu nervy z těla, vystňebatmozek z lebky' Mít ho
tak pŤed
sebou docela prázdného,svíjejícího
sejako červpodjejí patou.To byl sen, kter,! živi|av sobě [...],sen,jehožuskutečnění
nebylosnaddalekoanituzeoje;irro
m u ž e[ . . . ] . . ( S : 2 5 )Ž. e t u j d e o p o h l a v n íp u d a d o k o n c eo l á s k u ,j e j a s n éz
olfaktorníchmetafor,jichž Sezima používá,aby znázorni|Terézlnstav po manŽelověsmrti na tuberkulÓzu'kdy ji už ani nebavímít milence,protožetímjiŽ
nikoho nemučí'Jako manželkachtěla vysát manŽela,jako vdova se ocitá ve stavu vysátosti: ,'Hubená postavase zdála jakoby sŽiránatajnym Žárem,hlodajícím v suchémmorku jejích kostí.[...] tista dosud jak stvoŤenáke krutym hlo.
drim,a|e chabá,ztrnulá,rty plné,a|ebez v ně jako tuh1ikvět georgin..(S:47).
\ěčná sexuá|nífrustracevdovy po masochistovije vyjádňena'nuďi"ště ,ilncji
v následujícím:,,Lemjejí sukně zavadi|o Máru. Vrině jako nahni|ychoranžíse
dotklajeho chŤípí..
(S: l16)' coŽ má asi takévyvolat Már v odpor k sexua|itě
pani Terézy.
Ačkoli se paníTerézaa Klára zdajíblt takňkaopozičnímisilami, mrižemít
i Klára _ snad nejen následkem,'vychování..manželova- téměŤ
sadisticképoci.
ty. Je to patrnéz toho, žeobě Ženy cítírozkošze zločinu(le bonheurdans le crime).Co se tyčepaníTerézy,,'zaživota
mužovaměla pro ni vášeř k jinlm mu.
ž m kouzlo zločinu,.(S: 48). Když se Stach sadisticky mi|oval s Kliírou, která
byla právě v devátémměsícitěhotenství,
,,poznalasvridnékouzlo hňíchu,skryté,
a|e vábnépropastizločinu[...]síly požitku,měÍeného
hloubkou děsu,nadjehož
jícnemse pociťuje..(S: 80). Stejnějako Huysmans v DeS Esseintesanebo beze.
jmenny hrdina Karáskovy Gotickéduše jepaníTerézaposledníze šlechtického
rodu. Degenerovan š|echticjedobov! topos,v dekadentníčeské
|iteratuŤe
pňedStavujehyperbolickou zjemnělost,v rea|isticklch dílechspíšezkaženost(kupÍ.
u Čapka Choda). Krafft-Ebing jako člen nižšíšlechty nepodléhážádnéprotišlechtickéideo|ogii,takžejednoho svéhoš|echtického
pacienta,dristojníka,ktery, anlžje aktivnímhomosexuálem,má fetišistickouzálibu v mužsk;/chbotách
a sexuálně ho vzrušujíboty sluhri a mužsk;ichakobatri' považujeza vyléčitel.
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jeho rodině uŽ po tÍigeneraceuzavírajisřatky mezi bratranci
ného.Ačkoli se v
Stupněa rodinu ovládají r znéneurÓzy a psychÓzy, má
prvního
a sesďenicemi
normálnígenitálie,žádnáčástjeho těla nenídegeneropacient
tentošlechtick1i
vyraz (K-E: 212-74), Mad'arská hraběnka Saneurastenick
vaná, jen oči mají
lesbička
a měla již rtiznéopletačkys policií. Zajimaroltaje všaknevyléčitelná
ji
je,
prvně
svedla
k homosexualitě,,rudovlasáAng|ičanŽe
vénajejím pŤípadu
proto'
v
že
se
raném
20. sto|etípovažoya|oza nesporzajimavé
ka.. (K-E: 325),
(kupŤ.
Rriženy
k
lesbismu
u
Jesenskénebo u AdolÍ.a
tíhly
né,že Ang|Ič,anky
ještě
v
žijící
hraběnku
snad nejvíceproto, že
lituje
té
době
Hoffmeistra).ČtenáŤ
její
genitálie,
které
detai|u
',ztistalyna vlvojovém stup.
Krafft-Ebingpopisujedo
je v bojně heterosexuji
(K-E:
Paní
Teréza
má
ovčí
325)'
dívky..
ni desetileté
je
podle
vyjimku, ačkoliduučení
Krafft-Ebinga
sadistka,
tvoŤí
ální,ale tím,Že
je
vzácnym
zjevem v dekav
podobě
Ženy
sotva
osudové
ševněsadistickážena
pr1/
činy..
konají
sadistické
,,dalekočastějimuži
dentníliteratuÍe.,,MonstrÓzní
faktem,
že
autor
udává tolik pŤíkla.
(K-E:
nejde
dohromady
s
což
73)'
neŽženy,,
jsou
pŤiznat,
větším
však
že
to
dílem prosti.
Nutno
masochismu.
dri mužského
pro mužprovádějí
činnost
q/kony,
které
sadistickou
placené
za
své
ženy
tutky,
ské masochisty.Krafft-Ebing však uznává, že žensk1/vampyrismus existuje
a zŤejměuždlouho, obzvláštěna Ba|káně.Jeden z jeho pacientris mnohajizvake svéponěkud ,nervÓzní.mlami napažimu vysvětluje:,,KdyŽ se chci pŤiblížit
déženě,musímsi nejdŤíve
poŤezatruku. ona pak saje krev z rány, po čemŽu ní
vzniká pohlavnívzrušenívysokéhostupně..(K-E: l03). PaniTerézachtěla Lut.
nu ,,vyssátaŽ na slupku..'Je samozŤejmě
rudovlasá,má ,,vlasbarvy ohniv1/chlilií..(S:24) a má literarněotŤelé
vlastnosti:,,nádhernáše|ma.,(S: 22) ,,Gorgona.,
(S: 30) a ,,Medusa..(S: l 16). PŤitomjedině zajimavé1e,Že nám jeji ',rudá hiíva..
(S: 24) pŤipomínávlasy varhaníkav Mstivé kantiléně;to je driležitékvŮli vlast.
nostem,kteréSezima pŤipisujeLutnovi.
Portrétypaní Terézyzdťrrazřujíjejí šlechtictvíi její civilizačníjinakost, je
v ní skutečněněco balkánsky orientálníhojako u Zeyerovy paní Dragopulos;
''V ffejíchrtech] se soustÍedi|acelá nenasytnostjejí dušei všeckabezuzdnost
těla, všeckajejí nezkrocenost a posedlost' Ale i všecko bohatstvírasy žilo
v tomtoskvostnémgranátovémv1/kroji,všeckahrubá vášeř a brutálnísvridnost
vedle vrozenénenapodobitelné
gracie..(S:23_24)' Její profil ,,měl cos byzantinskéhov pŤíkré
|omenékŤivce[...].Jako rozmaÍi|áorientá|kase protahovala
v hlubokychhedvábechpodušekna pohovkách..(S:24). Jako ženyna obrazech
mezi dekadentyoblíbeného
Gustava Moreaua se paníTerézavěnuje luxusnípéct o svéluxusnítělo; tu je dťrležité,
Že se její sadismus implicitně spojuje s abnormálnísoběstŤedností:
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plaz anebo šupinatákopí Zrozpv.é iako zkomolenéohony podivn;/ch
světla, ztlumenéhoa zpola poslunečního
do
civěly
kriŽe
[.'.]
o"'iJ n-s'
a ssály vlhko z paÍlivé,zchoulostivěléatmosféi'rc""ut'" sklem pÍístropí,

Vysoká' neotŤesná
řadra [...]boky p|néelektricklchjisker [.''] ruce kníŽecí,mdle bí|ése štíhl].Ími
prsty a opálovlmi nehty,ale s tahy dravčími.
S tímtotělem,jemužjedině sloužilaa kteréjedině dovedla zbožřovat,
provozovala pravy uměleck]1i
kult, hŤíšny
a rouhavy' Milovala d|ouhého.
diny mdl;Ích'vŤe|117ch
koupe|í,lenivéchvíle česání,kdy mohla rozpuštěn mi vlasy halit královsky majestátsv1fchbederjako drahocennympláš.
těm a polonahéboky šlehatjako Ťeiav1i
mi kovov;imi hady'
(S: 24)

.nn"nu.eprostory.Bylotonekonečnépučeníbezkrásyaharmonie'ztělásněná ohyzdnosta banalita.
(S: 47)
téžnestvrirn v]/vojjejí vášněa, paradoxně,sterilitu
obraz kaktusťrpÍedstavuje
lásKaktusy jsou chorobné,tvoŤítakŤkanádor na těle onéopravdové
JJ'.u.
jako
paníTerézu
,,trinení.PŤedstavují
r.v,t"'e stejněve světě tohoto románu
umtqícípohlaví...'
aŽ po orgasrram.Bbing deÍinujesadismusjako proŽívánísexuálnírozkoše
na č1opáchat
mohou
se
krutosti
ně;
tyto
na
pohledu
či
mus pri konánikrutostí
žijícíbytosti
ubliŽování
a
pokoŤování
k
jde
nutkání
o
tu
zvíŤeti;
i
na
uěku.nebo
(K-E: 69). Považujesadismus za poměrně častouperverzi v padkovéEvropě.
nevěstky;
Vypráví o milionáňi, kter! obvykle nosil r žov.ižupan'objednal tÍi
jehliček,
pak pŤiní vrazil kolem sta
ieána museta pŤedním klečet,aby do
ji bičopotom
ipendlil kapesníkk jejím řadrrim, strhl ho, aby krásně krvácela,
sunevěstky
uul u t"p.u" pak s ní souložil;během celéprocedury mu zbylédvě
venna
se vyskytuje hlavně
šily pot (K.E:400_401); sadismus vrjčizvíňatťrm
jde o mla.
kově a oběťmiblvají krávy a kozy. JedenpŤípadjezvláštěrelevantní:
déhomuže,jehožrodičesice byli zdrávi, ovšemjeho dva bratňizemňelina tuberkulÓzu a Sestratrpíkonvulzemi. Tento mladj pán bere ptáky za zobák a mává jimi ve vzduchu; pohled na takto trpícítvory mu pŤivádíerekci (K-E: 402)'
blasfémiena něhu,
PaníTerézachová papoušky:,,Učilaje žvat|atnejstrašnější
jejich
naučenlmi cynick1/mi
lásku a vášeř [...] a zpije\ase paradoxněrozkoší
monology..(S: 49). Po šmrtijejího sousadistyStacha nechalapapoušky,,několik dnízcela bez pokrmu. Potom všakvydráždilahladovéptáky k divokémuzá.
pasu o hrst kukuŤicei ..] Boj, ktery se rozpoutalpŤedjejím Zrakem,byl tak zuŤiq/'Že většinauboh1/chzvíŤatod utrženlchran zhynula..(S: 1l5). Potom si
pÍipomekter čtenáŤi
koupila skupinu cvičenjch opic a odívalaje zpťrsobem,
jak
ne ČechovaF1anumana..ale Sezima končíromán dŤív,nežSedovíme, se s nim paníTerézavypoňádá.
Je vášniv lovec
Viktor Stach má podobn1Ísadistick1/poměr ke zvíŤatťrm.
a ,,prisobilomu vždy rozkoš hledět do stočen:/ch
očíubitéhozviÍeÍea hledat
v nich podobu a,yiaz žen,ježsvedl a odkopl.. (S: 75). Jako muŽ nepotŤebuje
papoušky,aby žen-ěŤíkalrajcovníprasečinky:,,ŠeptaltKláÍe] slova, která jsou

Jejínarcistická sobeckostse projevujespolu s duševnímsadismemmelodramaticky evidentně'když Lutna umírá:
Proud krve z jeho rist potÍísnilpaníTerézebí|yletníšat,v němž mě|aza
jala upravovat
chvíli uvítathosty k [''.] d;ichánku.[...]Pak si rozči|eně
vlasy pŤed zrcad|em.[''.] opět SpatŤilakrvavéskvrny na sv ch prsou,
vztek znovu jí zalomcoval tělem, zalit1lmoranžovouzáŤíŤíjnového
odpoledne.[...]A hledícpŤesramenona agonii svéhomuže,zasyklamu v tváň
posledníslovo' posledníuráŽku na cestu neznámem.
Lutn v ztrhanya vyhasínající
zrak naposledlačněssál její obraz' Sto.
čil se k níjako oko ubitéhozviÍete,|izajícíhozbrař, která ho prok|ála.
(S: 29-30)
Nějaky čas po jeho smrti se oddá téměŤnekrofilskésentimentalitě,kterou
Krafft-Ebing občasspojujes fetišistya masturbanty.o něco později Setato sen.
timenta|itazvráti v jak;Ísisadismus vriči vzpomínce na manŽela,kter svou
smrtízradil její erotickoutouhu.Posíládo pohŤebníhostavupro máry, na nichž
nesli jeho rakev ke hŤbitovu,a dá je postavit na místo,kde diíve stála Lutnova
postel v jejich loŽnici _ ,,kterouda]a celou potáhnoutčernlm suknem..(S: 47).
KdyŽ ji tento postelnísmutek pŤestanebavit, nechá zahradníkastlouci z mar
houpačku.Žadarvlaru,aby ji na tétomorbidníhračcehoupal: ,,Rozohřovala se:
,Divoce, divočeji houpejte _l. Z nudy do bolestí I,,') ze smrti do rozkoše!...
(S: 116). Svou frustraci projevujeještětak, že pěstujehuysmansovsky,,nepŤirozené*květiny,samozÍejměkvětiny bez vúně,kterévšakmajíkrásnébod|iny'
jež vyjadňujírozkošesadismu:
V ne.
[...]ve skleníkupěstoványk jejímupňánímonstrÓsnídruhy kaktusťr.
jejich
plné
lalokťt'
ostn
a
tvary,
foremnych [..'] bednách živoÍilydužnaté
velikéelipsovitélupeny,beztvárnétupéhomole a nabobtnaléchoboty.Ji-

.
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plazŮ anebo šupinatákopi z rozpunéiako zkomolenéohony podrvnlch
světla' ztlumenéhoa zpola poslunečního
do
civěly
križe
[..']
n.'iJ r'.si
zchoulostivěléatmosféa ssály vlhko z paŤlivé,
r'i'""ur'" sklem pÍístropí,

Vysoká' neotÍesná
Ěadra[...]boky plnéelektrick]ichjisker [...]ruce kníŽecí,mdle bílése štíhl]Ími
prsty a opálovymi nehty,ale s tahy dravčími.
S tímtotělem,jemuŽ jedině sloužilaa kteréjedině dovedla zbožťlovat,
provozovala prav uměleck1/kult' hĚíšn11i
a rouhav . Milovala dlouhého.
diny md|ych' vÍel;1ich
koupelí,lenivéchvíle česání,kdy mohla rozpuštěn mi v|asy halit královsk1/majestátsvych bederjako drahocenn1/m
pláštěm a polonahéboky šlehatjako ÍeŤavymikovov1/mihady.
(S:24)

.u-tt"nuteprostory'Bylotonekonečnépučeníbezkrásyaharmonie,ztělesněnáohyzdnosta banalita.
(S: a7)
téžnestvrirn! qÍvojjejí vášněa, paradoxně,sterilitu
obraz kaktusripÍedstavuje
jsou chorobné,tvoŤítakŤkanádor na těle onéopravdovélásJ.ai''". Kaktusy
paníTerézujako ''trinení.PŤedstavují
tnlt."., stejněve světě tohoto románu
umÍqícípohlaví..'?
sexuálnírozkošeaŽ po orgasx,urrt-nuing definuje sadismusjako prožívání
se mohou páchat na člokrutosti
tyto
ně;
na
pohledu
či
mus pŤikonáníkrutostí
ubližováníž1ícíbytosti
a
pokoŤování
k
jde
nutkání
o
tu
zvííeti;
na
i
uěku,nebo
(K-E:69).PovažujesadismuszapoměrněčastouperverzivripadkovéEvropě.
VyprávíomilionáŤi,kter1iobvyklenosilrrižov;.ižupan.objednaltŤinevěstky;
ni vraz11kolem sta jehliček, pak pŤi1eána musela pŤedním klečet,aby do
ji
ipendlil kapesníkk jejím řadrťrm,strh1ho, aby krásně krvácela, potom bičosunevěstky
uil u t"p.u" pak s ní souložil;během ce1éprocedury mu zby1édvě
venna
šily pot (K-E: 400_40l); sadismus vričizvíŤatirmse vyskytuje hlavně
jde o mlaje zvláštěrelevantní:
kovj a oběťmibyvajíkrávy akozy. JedenpŤípad
déhomuže,jehoŽ rodičesice byli zdrávi, ovšemjeho dva bratÍizemŤelina tuberkulÓzu a sestra trpí konvulzemi' Tento mlad1/pán bere ptáky za zobák a mává jimi ve vzduchu; pohled na takto trpícítvory mu pŤivádíerekci (K-E: 402).
blasfémiena něhu,
PaníTerézachová pápoušky:,,Učilaje žvatlatnejstrašnější
jejich
naučenmi cynick1/mi
lásku a vášeř [...] a zpíje|ase paradoxněrozkoší
monology..(S: 49). po imrti jejího sousadistyStacha nechalapapoušky,,několik dnízcela bez pokrmu. Potom všakvydráždilahladovéptáky k divokémuzá.
pasuo hrst kukuŤicet ,] Boj, kter! se rozpoutal pŤedjejím Zrakem,byl tak zuŤiv:f,
že většinaubohlch zvíŤatod utrŽenoh ran zhynula.,(S: l15). Potom si
pÍipomekter! čtenáŤi
koupila skupinu cvičán;/chopic a odíva|aje zpťrsobem,
jak
neČechovaHa numana.ale Sezima končíromándŤív,
nežse dovíme. se s nim paníTerézavypoŤádá.
Viktor Stach má podobn! sadistick1/poměr ke zvíŤatrim'Je vášniv lovec
a ,,p sobilo mu vždy rozkoš hledět do stočen:ichočíubitéhozvíÍetea hledat
v nich podobu a vyiaz Žen, jeŽsvedl a odkopl.. (S: 75). Jako muž nepotŤebuje
papoušky,aby ženi Ťíkalrajcovníprasečinky:,,Šeptal[KláŤe]slova, která jsou

Jejínarcistická sobeckostse projevujespolu s duševnímsadismemmelodramaticky evidentně'když Lutna umírá:
Proud krve z jeho rist potŤísnilpani Terézebíl1/letníšat,v němž měLaza
chvíli uvítathosty k [..'] d:/chánku.[..'] Pak si rozčilenějala upravovat
vlasy pňed zrcadlem. [..'] opět Spatňilakrvavéskvrny na sv/ch prsou,
vztek znovu jí zalomcoval tělem, za|itj,moranžovouzáŤíŤíjnového
odpoledne. [...]A hledícpÍesrameno na agonii svéhomuŽe' zasyk|amu v tváŤ
posledníslovo, posledníuráŽku na cestu neznámem.
Lutnriv ztrhan,!a vyhasínající
zrak naposledlačněssál její obraz. Stočil se k níjako oko ubitéhozvíÍete,lízajíciho
zbraĎ,která ho proklála.
(S: 29-30)
Nějak1/ čas po jeho smrti se oddá téměŤnekrofilské sentimentalitě,kterou
KraffrEbing občasspojujes fetišistya masturbanty.o něco později se tato Sentimentalita zvrátí v jaklsi sadismus vrjčivzpomínce na manžela'ktery svou
ristavupro máry, na nichž
smrtízradil její erotickoutouhu.Posí|ádo pohŤebního
nesli jeho rakev ke hŤbitovu,a dá je postavit na místo,kde dŤívestála Lutnova
postel v jejich ložnici _ ,,kteroudala ce]ou potáhnoutčernymsuknem,.(S: 47).
KdyŽ ji tento postelnísmutek pŤestanebavit, nechá zahradníkastlouci z mar
houpačku.Žadavtaru, aby ji na tétomorbidníhračcehoupal: ,,Rozohřovala se:
,Divoce, divočeji houpejte _t. Z nudy do bolestí [.'.] ze smrti do rozkoše!...
(S: 116)' Svou frustraci projevujeještětak, že pěstujehuysmansovsky,,nepňi.
rozené,,květiny,samozŤejměkvětiny bez v ně, kterévšakmajíkrásnébodliny,
jež vyjadŤujírozkošesadismu:
[.'.]ve skleníkupěstoványk jejímupňánímonstrÓsnídruhy kaktusrj.V ne.
jejich tvary,plnéostnria |alokťt'
foremnyích[...]bednách živoŤi|ydužnaté
velikéelipsovitélupeny,beztvárnétupéhonrolea nabobtnaléchoboty.Ji-

,
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jako polibky v polibcích,krutá a zvrhlá slova' rozplameřujícívášně..(S:72).
Postelovéprasečinkyjsou podle Krafft-Ebinga typicképro sadisty;je to druh
pokoňování,kter se mrižeprojeviti jinak, tŤebapÍi Žádosti,aby si Žena pošpinila pŤedsouložíruce sazemi, anebo polévánímdívek močíči lejnem.Tato perverze se blíŽísadofetišismu(K-E: 91-92). PaníTerézese Stach samozňejmělí.
bí a je si intuitivně vědoma,Že odha|íK|áÍinuzatímskrytou masochistickouvášeř. Je ,'zušlechtěn;i
dravec..(S:70)' ,,širok1/ch
prsou a roz\ožit!,chramenou,ale
jemného'pohyb svědčících
držení
o sílea e|egancizároveř..(S: 68)' ',Temn
vášnivec,absolutnía nezkrotn temperament,srdce šeréa beze snri, žil Stach
jen nevyčerpatelnou,neuhasitelnousmyslností.MěI divokou krev a studen
mozek, dovedl chtít,chtítch|adněa ze všechsil..(S: 75), Funguje vričiKláŤejako rafinovan1/zasvěcovateldo tajemstvímasochismu,aby ji znesvětiljako člověka. Podobá se majiteli nevěstincev legenděo Marii Egyptskénebo i Maxenciu v legendě o KateŤiněz Alexandrie. Jeho melodramatickypodanéchování
tvoŤísoučástkvazimytickéhopojetírománu' Tento pŤednostaŽelezniční
stanicc
je provinčnímModrovousem a umělcem vášní;,,Chladněa vypočítavě,
jako by
hrál o krev na šachovnici,rozvazova\[Kláňiny]
pudy..(S:71);,,Vysi|ovalji hypjehel na citlivou
notisujícímidoteky, krutym |askáním,kterép sobíjako déšť
páteŤa v tepnách vyvolává zamrazeni téměňsvětelná jako pavučinovějemny
jedu za krripějíjí vstŤikovaldo
elektrick;/proud ztrnullmi ridy. Kr pěj s|adkého
krve jako morfiovéinjekce..(S: 72). Bez pachu by to samozĚejměnešloa tak:
,,Koupal vysílenésmysly v rosách její kve, opíjelse nardovouvrinípleti a vlasti svéoběti' Pňekonávalbrutalitoubolestn její rižas,nedbajeprosebjejíchočí'
horečněrozšíňenlch
dítěte[.'.]Pleniljejí tělo i duši..(S:
rizkostíznásilněného
73). Jakmile otěhotní,začneji bít,,poprvébezrimyslurozněcovatjejí touhy..
(S; 79); časemse Klára stále silněji obává, Že mu těhotenstvímklesne na ceně
_ ''Samaby si byla rvala k|íčící
jímŽchce
zárodekztě|a,,,a pŤivšemtom t1/rání'
pocíti|a
ale
i strašné
potratila,
Klára
a
bolesti
Stach dosáhnout,aby
,,hrtizy
[...]
narodí
znetvoÍené
v
Dítě
se
rozdíravé
rozkoše,stupřujícíse aŽ extasi..(S:80)'
a zemňe,když se Stach zrovna někde tou|á;KláŤinarebelie začneteprve tehdy,
kdyŽ se Stach vrátí domri a chce mrtvédítěrozdupat;utečevšakažpoté,když
se jednoho dne objevís opillmi kamarády a kamarádkami a začneji pŤednimt
zneužiyat'Hned po svém posledním sadistickémčinu, kdy zpťrsobíže|eznični
nehodu,pÍi níŽzemŤena sto osob, se Stach zas elí.
touŽitpo brutalitě,kteréunik|a.Idealizujeji a v neklid.
Klára všaknepŤestane
na tuberku|Ózumíváideálně masochistickésny.
némspánku člověkaumírajícího
Podle Karáska doved|Sezima Klárou ,,vyzdvihnoutiz dnaduše[...]všechnobez.
záhybech Ženskébytosti..
vědomé,atavistické,animální,co dňímev nejtajnějších

Krafft-Ebing
Klára tedy zosobřujejakousi podstatuženství.
íKarásek1903:153).
jako
masochismus
možno
chápat
,,patologické
žeby by|o
ii ti' n"ni;i't, ale tuší,
jako chorobnougradaci psychon,,i"ni 'p".ir'cky žensk.'chpsychickych prvk ,
K tomuještědodá.
pudu Se podrobovat...
,exuarnrcrrrysri ženy...totiž,,Ženského
stavripr1icítíneŽeny
nižších
se
ua po,namlu: ,,U všechslovansk ch národrj
Kláru
lze interpretoA
skutečně,
|52).
sástnc, kdyŽ jejejich muži nebijí..(K-E;
se zdá, že
začátku
ji
Na
Inultovi.
uut n,a.oane-politicky,pŤibližovat k Zeyerovu
němu
objevila
vŮbec:
,,Ženase
ia,,umaperverzně sentimentálnínázor naženu
pŤedurpodrobením
muži,
věčn;/m
o sobě,svou kletou trpnostía
čí.,
"o.1".uÍno
kterou vyčenok martyriu. Celou kletbou svého zajetía uvěznění ve fysickém,
nezlominěco
v
samé
pokavad
se
Ženě
a kterou nelze z|omit,
Ťklanad ní pŤíroda
později
se
něco
Ale
o
55).
lo [...]Tvor,jenŽtrpi ahyne v plněnísvéhourčení..(S:
s]ovstoupilo
mysl
m zp sobem:',Na
[Márovi]
to upŤesřujenacionálněmesiášsk;i
(S:
vo o heroismuotroctví[...]slovo,jímžMickiewicz vystihl slovanskouragu..
Kahrdina
(ako
hlavni
mánie
dojakésináboženské
57).KdyŽuŽzačináupadávat
ráskovy Gotické duše), nabyvá mesiášsk]/chsklon : ',V mé duši,..ÍíkáMárovi,
ony kvě.
,jsou hŤebyi trnovákoruna'Nosím tak v sobě nástrojesvéhouměníjako
(S:
128-29).
Vykupitelova..
tiny, v jejichž tistrojírozeznáte symboly martyria
kostev
Ťímském
jako
Tereza
Berniniho
A jsouc blízko smrti,kdy vypadá trochu
jakési
mesiášství:
frustrované
le sv. Marie Yitězné,vyplyne z těchto sklonri
jak všeckamá bolest ztistaneneplodnou...
,,t...]Je mi smutnoz pomyšlení,
plnily veškerymlidsklm trudem.
jí
jako
ponenáhlu
by se
oči temněly,
jako
se chtěla položitpod čepelsmrby
Šijese napína1a
v bolestnéněze,
ti za oběťpro hŤíchyostatních.
(S: 168)
Stejněbarokni je, Že se jí najednou zalíbiraně novověká svatá,Veronica Giuliani (1660_1727 - svatoŤečená
v r' 1839, tudíŽžádnáblahoslavená,jak tvrdíSezima), která pŤijímalastigmataa napsaladesetisvazkov! deník:,,Měla teď drivěrnépochopenípro legenduo blahoslavené
Veronice Julianě,jež z lásky k boŽskémuberánku brávala k sobě jehřátko pozemskéa zmírajícblahem nebeské
extase'dávala mu ssáti z panensk1/ch
svych prsou..(S: 136).
Klára masochismuszce|a zňejmězdědila.Jejíotec, o dvacetlet staršíneŽpaníTeréza,je ,,bytosttrpná..,,jemn! znate|ŽivoÍaa Žen.,,,,numismatika sběrafytel starožitností;.
(s: z1).le takékrafft-ebingovsky zatiŽendegeneračními
zicklmi a psychick;/mivlastnostmi:,,časemtrpívalkrvácenímz p|ic a nespavostí,proti na '" 'tál" častějiutíkalk morfiu..(S: 23). Až sem vypadá poněkud
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jako polibky v polibcích,krutá a zvrhlá slova' rozp|ameřující
vášně..(S:72).
Postelovéprasečinkyjsou pod|e KraffrBbinga typicképro sadisty;je to druh
pokoŤování,kter se m že projevitijinak' tŤebapŤižádosti,aby si ženapošpi.
ni|a pŤedsou|ožíruce sazemi, anebo po|éváním
dívekmočíčilejnem' Tato perverze Se blížísadofetišismu(K.E: 91-92)'PaniTeréze se Stach samozŤejmělí.
bí a je si intuitivně vědoma,Že odhalíK|áŤinuzatímskrytou masochistickouvá.
šeĚ.Je ,,zušlechtěn1/
dravec.,(S:70)' ,,širokychprsou a roz|oŽit!chramenou,ale
jemného'
(S: 68). ,,Temn;í
pohybri
drŽení
svědčících
o sí|ea eleganci zátoveťl,,
vášnivec,absolutnía nezkrotn/ temperament,srdce šeréa beze snrj, Žil Stach
jen nevyčerpate|nou,
neuhasitelnousmyslností'Mě| divokou krev a studen
mozek, doved|chtít'chtítchladně a ze všechsi|..(S: 75). Funguje v či KláŤejako rafinovan zasvěcovateldo tajemstvímasochismu,aby ji znesvětiljako č|ověka. Podobá se majiteli nevěstincev legenděo Marii Egyptskénebo i Maxenciu v legendě o KateŤiněz Alexandrie' Jeho me|odramatickypodanéchování
tvoÍísoučástkvazimytickéhopojetírománu.Tento pŤednostaželezniční
stanice
jako by
je provinčnímModrovousem a umělcem vášní:,,Chladněa vypočítavě.
hrál o krev na šachovnici,rozvazova|
[Kláňiny]pudy..(S:71);,,Vysilovaljihypjehel na citlivclu
notisujícímidoteky, krutym laskáním,kterép sobíjako déšť
páteŤa v tepnách vyvolává zamrazeni téměŤsvětelnájako pavučinovějemny
jedu za krripějíjí vstŤikovaldo
elektrick1iproud ztrnu|ymiridy' KrŮpěj s|adkého
jako
(S:
pachu
Bez
krve
morfiovéinjekce..
72).
by to samoziejmě nešloa tak:
její
vysílené
v
rosách
krve,
opíjel
se nardovouvrinípleti a vla.
smysly
,,Koupal
její
nedbajeprosebjejích očí'
PŤekonával
bolestn;i
rižas,
sri svéoběti.
brutalitou
dítěte['..]Plenil její tělo i duši..(S:
horečněrozšíŤen
ch rizkostíznásilněného
73)' Jakmile otěhotní,začneji bít ',po prvébez rimyslu rozněcovatjejí touhy..
(S: 79); časemse Klára stále silněji obává, že mu těhotenstvímklesne na ceně
- ,,samaby si by|a rvala klíčící
zárodek z tě|a,.
, a pňi všemtom tyrání,jímžchce
pocíti|a
Stach dosáhnout,aby potratila,Klára
,,hrŮzya bolesti [...]ale i strašné
rozdíravé
rozkoše,stupřujícíse až v extasi,.(S: 80). Dítě se narodíznetvoŤené
azemle, když se Stach zrovna někde tou|á;K|áňinarebelie začneteprve tehdy,
když se Stach vrátídomri a chce mrtvédítěrozdupat;utečevšakaž poté,kdyŽ
se jednoho dne objevís opilymi kamarády a kamarádkamia začnejl pŤednimt
zneuživat.Hned po svémposlednímsadistickémčinu,kdy zprisobíže|ezn1čni
nehodu,pŤiníŽzemňena sto osob, se Stach ZastŤelí.
toužitpo brutalitě,kteréunikla' Idea|izujejia v neklid.
Klára všaknepÍestane
na tuberku|Ózumíváideálně masochistickésny.
némspánku člověkaumírajícího
Podle Karáska dovedl Sezima Klárou ,,vyzdvihnoutiz dnaduše[...]všechnobez.
bytosti..
záhybechženské
vědomé,atavistické,animální,co dňímev nejtajnějších

jakousi podstatuženství.
Krafft-Ebing
(Karásek l903: l53)' Klára tedy zosobřuje
jako
masochismus
chápat
možno
',pato|ogické
bylo
žeby
li ti' n"ni ji't, ale tuší,
psychojako
gradaci
chorobnou
prvk
ch
psychick
,
lui"ni 'p".incky žensh./ch
ještě
dodáK
tomu
podrobovat...
pudu
se
rysri Ženy..,totiž,,ženského
'"i"ár"rct'
"uá
pr1/
cítí
ne.
stav
ženy
nižších
se
národŮ
oo,namtu; ,,U všechslovanslgích
lze
interpretoKláru
A
skutečně'
l52).
stu'tne,když jejejich mužinebijí,,(K-E:
ji Zeyerovu Inu|tovi. Na začátkuse zdá, Že
uut na.oane.politicky, pŤibližovat k
ně'a perverzně sentimentálnínázor na ženuvribec: ,,Ženase mu objevila
rra,a.u
píedurmuži'
podrobením
věčn;ím
a
eiÍn, i" '-o o sobě,svou kletou trpností
"o
ve fysickém,kterou vyčenok martyriu. Celou kletbou svéhozajetía uvěznění
v
saméněco nezlomipokavad
Ženě
se
a kterou nelze zlomit,
Ťk|anad ní pŤíroda
(S:
Ale
o něco později se
55).
určení..
lo [...]Tvor' jenžtrpi ahyne v plněnísvého
mysl
zp sobem:,,Na
lMárovi] VstoupiloSloto upiesřu.jenacionálněmesiášsk]/m
jímŽ
s]ovanskouragu..(S:
vystih|
Mickiewicz
,o 3 h,,oí'., otroctví[.'.] s|ovo'
(
hlavníhrdi na Ka.
ako
j
m
áni
e
ské
57). Kdy žuž začináup adávatdo akési nábožen
ŤíkáMárovi,
duši,..
mé
sklonri: ,,V
ráskovy Gotickéduše),nabyvá mesiášsk]/ch
ony kvěuměníjako
svého
v
nástroje
,jsou hŤebyi trnovákoruna.Nosím tak sobě
(S:
128-29).
Vykupitelova..
martyria
tiiny,v jejichž tistrojírozeznáte symboly
kostev
Ťímském
jako
Tereza
Berniniho
A jsouc blízko smrti, kdy vypadá trochu
jakési
mesiášství:
frustrované
sk|onri
le sv. Marie Yitězné,vyplyne z těchto
,,t...]Je mi smutnoz pomyšlení'jak všeckamá bolest ztistaneneplodnou...
oči jí temněly,jako by se ponenáhluplnily vešker m lidskym trudem.
něze,jako by se chtěla položitpod čepelsmrŠijese napínalav bo1estné
_
ti za oběťpro hŤíchyostatních.
(S: 168)
Stejněbarokni je, žese jí najednou za|íbiranénovověká svatá,Veronica Giuliani (l660-1727 - svatoŤečená
v r. l 839, tudíŽžádnáblahoslavená,jak tvrdíSezima), která pŤijímalastigmata a napsaladesetisvazkov;/deník:,,Měla teď d věrnépochopenípro legenduo blahoslavené
Veronice Julianě,jeŽ z lásky k božskémuberánku brávala k sobě jehřátko pozemské a zmirajic blahem nebeské
extase'dávala mu ssáti z panensk1/ch
sv;íchprsou..(S: 136).
Klára masochismuszce|a zíejmězdědila.Jejíotec,o dvacet|et staršíneŽ paníTeréza,je ,,bytosttrpná..',jemn! znaÍe|ŽivoÍaa Žen,,,,'numismatika sběrafytel starožitnos;. (S: zl), le takékrafft.ebingovsky zatiŽendegeneračními
zick]/mi a psychicklmi vlastnostmi:',časemtrpívalkrvácenímz plic a nespavostí,proti nižSe Stálečastějiutíkalk morfiu..(S: 23). AŽ sem vypadá poněkud
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jako klišé_ Zženštilytyp z obdobífin de siěcle -, Krafft-Ebbing je víceméně
pňesvědčen,
Že masochismusu muž pŤedstavuje
určitéeffeminatio,zženštění
(K.E: 162). Pan Lutna je však kompozitum z Mstivékantilény'vtělená dekadentnía|uze'Je,'galantníabbé[...]s jistou staromÓdní,
skoremrokokovoulehkostí..(S: 23), kter! v jedné KláŤině vzpomínce má ',v rukou vzácnou violu,
kŤehkoujako ze skla a zladěnou hluboce, tak nějak duševněhluboce..(S: l34).
Jednoudokonce ',zlomil kantilénuvioly..(S: l35). Není nic mystickéhov Lutnově masochismu,spíšeněco estétského.
Na zák|adětoho všehosnad m žeme
Lutnu interpretovatbuďjako ztě|esněníse|hánídekadentníhoestétství
v či lidskéanimálnosti' tj. vričisílevášně,obzvláštěženskévášně,anebojako ironizaci slovanskédekadence.Jeho masochismu totiž chybí vášnivostmasochismu
K|áíina'je to,jako by chodil k paníTerézejakok prostitutce,aje pravda,žeTeréZinotec ji prostituoval'kdyŽ ji provdal za Lutnu' aby zaplatil dluhy a zachrá_
nil jménorodiny. Lutnovy záŽitky s paníTerézouvypadajíjako menšíslátanina
jako parodie:
ze dvou tňíKrafft-Ebingov ch pŤípadťr;
čtouse téměŤ

jistémíry proto, žepÍedstavujeprCo se toloto eseje tyče'zajímámě Mára do
kdyŽ
se
snaŽí
znásilnit
Kláru, hlavně všakzjiného hlefrustrace,
z
vek sadismu
pŤímo
re|evantní
k
vztahu
otázce
KraÍTrEbinga a českédekajež
není
diska,
jsem uŽ, žeje z KraÍTt-Ebingacítit
je
Mára
d
ležity.
Naznačil
pŤece
A
dence.
silny kulturnípesimismus. Tomu člověk neunikne pŤitak pevnévíÍev mltus
padkovosti,i kdyŽ tento mytus v sobě vlastně zahrnujesv j rub, m tus z|atého věku. Krafft.Ebing píšeo ,'zkaženych..ze zkaženéhosvěta. Mára jde dá|
uvědoměle máchovsk m zp sobem' Láska pÍedstavujekletbu lidstva, a je
v podstatěvŽdy ripadková.Jako Máchrjv Vilém vidí Mára ',pokoleníspoutané
kpokolenímokovem zděděnéviny..(S: 17I); hmota stále vítězínad duchem.
Mára se ptá sebe sama jako Vi|ém:,,Nespějecely ten disharmonick;iživotjen
Nicotě?..(S: l7l)' A konečněnás vytemnémurozkladu'k nekonečné
k širému
pravěčinformuje o tom, Že K|ára na mrtnímloži ''na všeckozapomínala.['..]
Na všeckudravost i obojetnostsmyslri' na chvilková poblouzněníi na věčné
klamy srdce a lásky.. (S: l73)' Recenzent z Besed Času vidí v tomto máchovsky erotickémpesimismu poselstvírománu'
Mára spolu s vypravěčemho dovedou dá| neŽ cokoli, co KralŤt-Ebingtvrdí
v Psychopathia sexualis. Tím nechci najednou tvrdit, že Sezima nenapsal Pds.'i.
fb*pad pÍímlmnebo nepŤímm vlivem Znalostía názor , kter1/miKrafft-Ebing
obdďil dvě generacečeskychspisovatel . Nerad bych onen vliv nadhodnotil.Nechci kupÍ.konstatovat,že epizoda z Gotickéduše,v nížhomosexuálníhrdina slyšía komentuje pražskézvony, naráŽína pŤípadšestnáctiletého
s ,,hysteroepilep.
tickou..matkou.kter..ise rád dopouštísodomie na králícícha pňi pokusu potlačit
tentochtíčslyšízvoněníkoste|níchzvonŮ (K-E: 423). Nechci rovněžtvrdit, Že
onenvliv trva]délenežve skutečnosti
shody okolnostrva|.ExistujísamozŤejnrě
tí:zmínilbych pŤípad
entuzikter! se oddal náboženskému
těžkého
masturbanta,
asmu.Chtěl spáchatsebevraždu,
ale kamarád,kteréhoposlal pro jed, mu da| mís.
to jedu projímadlo'NepŤedpokládám,že tu lze hledat privod obdobnésoény
v KunderověŽertu. AnaZávěÍ, abych skončiltam, kdejsem začal,nemyslímsi,
žese IGafft-Ebingskryvá za epizoclou,kdy odporná Kar|a polyká místoantikoncepčnípilulky prášekna spaní- totiŽv ŘízkaríchBarbary Nesvadbové.

Pan Lutna skláněl pokorně hlavu pod spárem tétosametovétygŤioejako
mrazivějímavlm poŽitkem,ovinula-li
nevolník['..].Bylo mu zvláštním,
mu paní Terézakolem šíjejeden ze sv;lichdlouhych vrkočri,jehožz|al!
konec dala hryzti jeho zubrim a smyčkutakto utvoŤenoustá|epevněji utahovala kolem jeho krku. Nechával se bez hlesu škrtitstrašnfmtím poutem [...] bičovatjezdeck m bičíkem'mrskat dritkami, šlehatknutou na
psy [...]šlapatpo sobějejíma drobnlma nožkamav černlch hedvábnych
s vysok mi podpatky.
punčochácha intensivněbíl;ichstŤevících
(S: 25)'
Proti dekadentnímuLutnovi stojínízcepozitivistick1i|iterárníkritik Pavel Má36).
ra, perverznítim'Že,,toužilvymanit se vťrbecz poroby slep;/chpudťr..(S:
'

Je snad zajimavé, že i později opakuje Sezima obraz Ženskjch v|asr)jako smyčky, totiž v románu Httrlbtt st
non; pii lednéschůzceintelektuálníhovypravěčes m|adou chudou venkovankou,do nížse zamiloval: ,,Potěžkámna dlani prstenectoho temnéhokrouživéhoz|ata.Pak si jej kladu kolem hrd|a'/ Než se naději,pŤeha.
zuje mi ko| něho i druh;Í'A hbitě Zap|étásmyčku,utahuje.../Chvíli mám poněkud rizkost|ivypocit,jako bych
roměl bÝti rdoušen..(Sezima | 926: 86). Co se t!če pozdějšíchdě|,je snad relevantní,Že v pŤedcházejícím

Literatura

mánu au(or naznačuje, žekaŽd! muž nrá sklon k sadismu. Když se notái Urban obává, že mrjžeztratit Vandu.
uvažujeve frustrovanémhněvu takto: .,Zmocnit se jí tčebaneomalenlm tělesn]/mobjetíni,se všísveÍeposti

KeRÁspr ze Lvovic. JiÍí
|903 Impresionistéa ironikové,Dokumenty k psychologii literárnígeneracelet
devadesát'ích(Praha:Kosterka)

mužsképŤírodyt.''] SevŤítjejíteplétělo' aŽ by sejí zrak z|omil studem [.'.];a potomji tŤebarozbítjako loutBlud'
ku...Tento Urban je cynik (,,Je-|iněkdo věrnÝjako pes, sdí|ípsí osud:je kopán..),jeho opak pŤedstavuje
sk!, u nějŽ se však taképrojeví schopnost brutality, aspoř vr]čiUrbanovi: ''Vždyť i jeho lUrbana] bych nejraději těmahle rukama zardousil, roz|ámal,rozdrtil jako Ioutku..(Sezima |924: 23| ,208' 302).
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t]Íče,za1ímámě Mára do jisté míry proto, žepÍedstavujeprCo se toloto eseje
Z frustrace,kdyŽ se snažíznási|nitK|áru, hlavně všakzjiného hle.
i"t'uai'.u
re|evantník otázce vztahu Kraffrpbinga a českédekapÍímr-r
ái'tu, :"z není
Naznačiljsem už, Že 1e z Krafft-Ebinga cítit
pÍeceje Mára driležit])'.
á.".".i
Tomu člověk neunikne pŤi tak pevnévíŤev mftus
sinj kulturni pesimismus.
m1ituszlatér,n^átouo'tl,i kdyŽ tento m1itusv sobě vlastně zahrnujesvrij rub,
jde dál
Mára
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ze zkaŽeného
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a .;e
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Spoutané
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r'la'u '" ptá sebe sama jako Vilém: ,,Nespějecel;íten disharmonick]/
nás vy(S:
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věčné
i
na
poblouznění
Ňa všeckudravost i obojetnostsmysl , na chvilková
klamy srdce a lásky.. (S: l73)' Recenzent z Besed Času vidí v tomto máchovsky erotickémpesimismu poselstvírománu.
Mríra spolu s vypravěčemho clovedou dá| nežcokoli, co Kraffi-Ebing tvrdí
v Psychopathia sexualis. Tím nechci najednou tvrdit, že Sezima nenapsa|Pd.s.'i.
vlivem znalostí anázoÍÍI,kter;imi Krafft.Ebing
fbrupodpÍim.ím nebo nepŤím]/m
Nerad bych onen vliv nadhodnotil.Nespisovate|Ů.
obdďil dvě generacečesk1ích
chci kupÍ.konstatovat,
'žeepizoda z Gotickéduše'v nížhomosexuálníhrdina slys ,,hysteroepilepšía komentuje pražskézvony, naráŽi na pŤípadšestnáctiletého
pokusu potlačit
pŤi
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rovněž
Nechci
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423).
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samozŤejmě
Existují
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v Kundeiov]ěŽertu.A na závér,abych skončiltam, kde jsem začal,nemyslímsi,
žese lGafft-Ebing skn./váza epizodou, kdy odporná Karla polyká místoantikon.
cepčnípilulky prášekna spaní_ totiŽv Řízkarícá Barbary Nesvadbové.

jako klišé- zženštil]í
typ z obdobífin de siěcle _, Krafft.Ebbing je víceméně
že masochismusu muŽtj pÍedstavujeurčitéeffeminatio,zženštění
pňesvědčen,
(K-E: 162). Pan Lutna je však kompozitum z Mstivé kantilény,vtělená dekadentníaluze. Je ,,galantníabbé[.'.] s jistou StaromÓdní,skorem rokokovou lehkostí..(S: 23), ktery v jedné KláÍině vzpomíncemá ,,v rukou vzácnou violu,
kŤehkoujako ze skla a zladěnou hluboce, tak nějak duševněhluboce..(S: l34).
Jednoudokonce,,zlomi]kantilénuvioly..(S: l35). Není nic mystickéhov LutNa zák|adětoho všehosnad mrjžeme
nově masochismu,spíšeněco estétského.
v či lid.
Lutnu interpretovatbuďjako ztělesněníselhánídekadentníhoestétství
jako
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ci slovanskédekadence.Jeho masochismu totiŽ chybí vášnivostmasochismu
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jako parodie:
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konec dala hrjztijeho zubŮm a smyčkutakto utvoŤenouStálepevněji utahovala kolem jeho krku. Nechával se bez hlesu škrtitstrašnlm tím poutem [...]bičovatjezdeckym bičíkem,mrskat dritkami,šlehatknutou na
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s vysok mi podpatky.
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poněkud rizkostliv! pocit,jako bych
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měl b]/ti rdoušen..(Sezimal926:
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mánuautornaznačuje,žekaždjmužmásklonksadismu.KdyŽsenotríÍUrbanobává'žemťtŽeztratitvandu.
jí
tělesnlm objetím, se vší sveÍeposti
uvažuje ve frustÍovanémhněvu takto: ,,Zmocnit se tieba neoma|en;/m
a potomji tieba rozbítjako lout'
mužsképňírody[..'] SevŤítjejíteplétělo, ažby sejí zrak z|omil studem [''.];
Blud.
je
kopán..),
jako
psí
osud:
1ehoopak pŤedstavuje
pes,
sdílí
věrn!
je
(''Je-li
někdo
ku...Tento Urban cynik
sk!,unějŽsevšaktaképrojevíschopnostbrutality,aspořvr]čiUrbanovi:,'Vždyťijeho[Urbana]bychnejrejako loutku..(Sezima |924: 23|,208' 302).
děii těmahle rukama zardousil, roz|ámal,rozdrtil

KARÁSEK ze Lvovic' JiÍí
|903Impresionisté
Dokumentyk psychologiiliterárnígeneracelet
a ironikové'
devadesát1ich
(Praha:Kosterka)
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Čapekchod,,postmoderní..

KRAFFT-EBING, Richard von
1997 Psychopathia sexualis (MÚnchen: Matthes & Seitz)

VERoNIKA HEÉoVÁ

Jan (ed')
MUKAŘoVSKÝ
Dějiny
1995
českéliteratury IV. Literatura od konce 19. stoletído roku 1945
(Praha:Victoria Publishing)

se ubírá dvojím protichridnymsměrem; na iedné
Našeprisobenína literaturu
snažímezvládnout obrovsky materiál, kter1inám dlouhá staletíodká;;"i*
konstrukce:jednotlivéjevy zaňazujeme.
,utu, u proto vytváíímemyšlenkové
kter]/je d leŽit]/a kter! je vedlejšíz hlediska liter.i".'.t'i'u.1".e (zjišťujeme,
jejich místa- a tím je vlastně
je
,á,nit'o ,,vyvoje..nebo procesu)' dáváme na
Autor'
málo zajímavé.
umrtvujeme,měnímeje v článkyŤetězusamy o sobě už
pozvolna
odumírá
patŤí,
kam
škatu|ku,
najít
jsme
bezpečně
mohli
pro t<tereho

NoVÁKovÁ, Lila B.
1912 Nadjejí drahou zachmuíenou(Praha:Reis)
SEZIMA, Karel
1924 Dravj živel (Praha:Vilímek)
|926 Hudbrt samoty.Román a skutečnost(Praha:Vilímek)
|927 Passiflo ra, 3., uprav enévyd. (Praha:Vilímek)

na stránkách literárních dějin.
Na druhéstraněvšak zkoušímevyrovnat neblahy vlsledek našehoumrtvujícíhozjednodušování,kterémuse ovšem pŤi vědecképráci nemrižemevy.
-hnout.
Ýykonáváme, nebo bychom měli vykonávat, popularizačnípráci a usilovat o to, abychom autory' kteŤísi to určitězas|ouŽi,zpŤístupnilia udrželipŤi
aleživotě.Vždyťdíla dobrlch či velk]Íchautorrimohou vŽdy oslovit čtenáŤe
Žavéda
dnešni
spoř trochu citlivého.Myslím si, že tuto svou druhou funkci
se
jaksi
zatímco
spatra,
lostně málo plní. Na popu|arizačníčinnosthledíme
malé
záIeŽtÍostí
nám ztráceji čtenáŤia literatura společněs vědou o ní se stává

ŠALDA. FrantišekXaver
1954 ..Karel Sezima: V soumraku srdcí..' in F' X' Š.:Kritické prolevy 9.
|9I2-19I5 (Praha:Čs' spisovatel),Str.258_66
V. Šv'
1903 ',Román moderníerotiky..,Besedy Času8, str.3,72_13

hrstky zasvěcenc .
m jevem na pokraji za.
Jednímtakovlm velmi zajímavyma vysoce hodnotn;.i
pomněníje literární tvorba K. M' Čapka Choda. Je zajimavé,jak tento vynikající,suverénněmyslícíspisovatelširokéhorozhledu,vzácnéhoa mnohostranné.
ho vzdělránístál a stojína periferii zájmu domácí literárnívědy. Jedinésoubor.
névydáníjeho děl sě uskutečniloještěve dvacátych letech, potom následoval
osmisvazkov! vlbor zjeho děl ažv |etechpadesát1/ch
a sem tam byl vydán někter]fjeho román (nejčastéjiTurbína) nebo ojediněle něja(/ povídkov]i soubor.
studie ještě
V posledníchdesetiíetíchbyla o něm napsánajediná náročnější
v roce 1985.v téZjistilaDobrava Moldanová, Že chybi kritickévydáníjeho děl'
jeho literární
neexistujeani
{bLr z jeho bohatépublicistiky, není zpracována
poztistalosta nemáme ani drikladnoumonografiijeho tvorby.od tédoby se zde,
pokud vím,skoro nic nestalo.Jedin;/drikladnější
pokus o rozbor Čapkovytvorby pocházíod R. B. Pynsenta(1985),tedy cizince, kter dokonce zorganizoval
v LondÝně r. 1984 syÁpozium o jeho tvorbě (srov. Pynsent l985). V nově vy-
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KRAFFT-EBING, Richard von
1997 Psychopathia sexualis (Mtinchen:Matthes & Seitz)

VERoNIKA HEÉoVÁ

Jan (ed.)
MUKAŘoVSKÝ
Dějiny
1995
českéliteratury IV. Literatura od konce 19. stoletído roku 1945
(Praha:Victoria Publishing)

se ubírá dvojím protichridnymsměrem; na jedné
Našeprisobenína literaturu
snažímezvládnout obrovsky materiál, kter1inám dlouhá staletíodká;;"i*
konstrukce: jednotlivé jevy zaÍazujeme.
,utu, u proto vytváííme myšlenkové
kter]/je d leŽit]/a kter! je vedlejšíz hlediska litei,i".*.t'i'u1".e (zjišťujeme,
jejich místa- a tím je vlastně
je
.á,nit'o ,,vyvoje..nebo procesu)' dáváme na
Autor'
málo zajímavé.
umrtvujeme,měnímeje v článkyŤetězusamy o sobě už
pozvolna
odumírá
patŤí,
kam
škatu|ku,
najít
jsme
bezpečně
mohli
pro ttereho

NoVÁKoVÁ' Lila B.
19|2 Nadjejí drahou zachmuíenou (Praha: Reis)
SEZIMA, Karel
|924 Dravj živel (Praha:Vilímek)
|926 Hudba samoty.Román a skutečnost(Praha:Vilímek)
|927 Passiflora,3., upravenévyd. (Praha:Vilímek)

na stránkách literárních dějin.
Na druhéstraněvšak zkoušímevyrovnat neblahy v;isledek našehoumrtvujícíhozjednodušování,kterémuse ovšem pŤi vědecképráci nemrižemevy.
-hnout.
Ýykonáváme, nebo bychom měli vykonávat, popularizačnípráci a usilovat o to, abychom autory,kteŤísi to určitězas|ouŽi,zpŤístupnilia udrželipŤi
aleživotě.Vždyťdíla dobrlch či velk]Íchautorrimohou vŽdy oslovit čtenáŤe
Žavéda
dnešni
spoř trochu citlivého.Myslím si, že tuto svou druhou funkci
se
jaksi
zatímco
spatra,
lostně málo plní. Na popu|aizačníčinnosthledíme
malé
záIeŽtÍostí
nám ztráceji čtenáŤia literatura společněs vědou o ní se stává

ŠALDA, FrantišekXaver
1954 ..Karel Sezima: V soumraku srdcí..,in F. X. Š.:Kritické projevy 9.
|9L2-1915 (Praha:Čs.spisovatel),Str.258_-66
V. Šv.
1903 ,,Román moderníerotiky..,Besedy Času8, sÍr.3,72_13

hrstky zasvěcenc .
m jevem na pokraji za.
Jednímtakovlm velmi zajímavyma vysoce hodnotn;.i
pomněníje literární tvorba K. M' Čapka Choda. Je zajimavé,jak tento vynikající,suverénněmyslícíspisovatelširokéhorozhledu,vzácnéhoa mnohostranné.
ho vzdělránístál a stojína periferii zájmu domácí literárnívědy. Jedinésoubor.
névydáníjeho děl sě uskutečniloještěve dvacátych letech, potom následoval
osmisvazkov! vlbor zjeho děl ažv letechpadesát1/ch
a sem tam byl vydán někter:fjeho román (nejčasÍéjiTurbína) nebo ojediněle něja[/ povídkov1/soubor.
studie ještě
V posledníchdesetiíetíchbyla o něm napsánajediná náročnější
v roce 1985.v téZjistilaDobrava Moldanová, Že chybi kritickévydáníjeho děl'
jeho literární
neexistujeani
{bir z jeho bohatépublicistiky, není zpracována
poztistalosta nemáme áni dťrkladnoumonografiijeho tvorby.od tédoby se zde,
pokud vím,skoro nic nestalo.Jedin;/drikladnější
pokus o rozbor Čapkovytvorby pocházíod R. B' Pynsenta (1985),tedy cizince, kter! dokonce zorganizoval
v LondÝně r. 1984 syÁpozium ojeho tvorbě (srov. Pynsent l985). V nově vy-
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dan]ichdomácích |iterárníchdějináchl je ČapekChod
i nadá|e_ jako dŤívepevně zaÍazenmezi naturalisty.Toto zaÍazeni.je
sice všudespecifiLováno poukazemnajeho groteskua někdei na expresionistické
tendencevjeho dí|ech'ale
v podstatěse opakujípoznatky dŤívější
odbornéliteraturya zÍbrmulovanítěchto poznatk .je takové,žc čtenáÍe
neznaléhoČapkovadila nejspíšodrazu1eod
.1ehopoznání.
Je to i tím,ženaturalismusnemá dnes vysokou prestiž.Je
spojen s pŤekonanymi vědeckymipoznatky,jako jsou biologick! a sociální
deterninismus,nebo
s lpěnímna mnoŽstvívnějškov]/ch
detail atd.Jeho vyhraněné
sociálnízaměŤení,kterév dobějeho vrcholuna konci l 9. stoletíznamenaloprohloubeny
smysl
pro - byťněkdy drsnou- pravdu Života,dnes páchne
dogmatismem.označit tedy dílo za naturalistickéuyznívá značněpejorativně.Z nejlepších
česk;ichautor , kteÍíjsou v rrjznémíŤespojeni s naturalismem(J. Arbes,
K. V. Rais, V. Mrštíka A. Stašek),nejhoršíosud asi postihl Karla Matěje
ČapkaChoda, kter]yje
uŽ samym označenímza nejv,!znamnějšího
českého
naturalistuv|astně zaÍazen
mezi druhoňad mi autory.
Z hlediska současnch nárokrjna epiku by se ovšemmohlo zdát,
Že se v Čapkově tvorbě vynikajícíčástistňídají
s prriměrn mi a ledabylymi, ba snad i nevkusnymi - jak mu to vyt;ika|iněkteňíjeho současníci
(hlavně F. X. Šalda,ktery se jeho tvorbou častozab val)' Mínění tehdy vyslovená se tradují
dodnes
v literárníchdějinách.Je ovšempravda,Že celkov charakterjeho
stylu ho, pňes
některépŤekvapivé
formá|níexperimenty,spojuje s prÓzou t-s.stoleti,a takJeho věty místyprisobí- po téměňsto letecha po čtenáŤskych
zkušenostechs moderní,experimentálníprÓzou _ snad dojmem zastara|,lmaž těžkopádn1ím,
někdy romanticky květnatynt.2PŤestyto nedostatkyse jeho prÓza
celkově ,,čte
dobŤe..,na vrcholnych místechdokonce dovede b]1itstrhující.To nesouvisí
se
stylovymi vlastnostmijehoprÓzy, ale s jeho autorskympostojem anazíránim
na
svět,a tytojsou v jeho nejlepších
dílechrozhodněnroderní'ba postmoderní'r
,

.

.

kxikon českt liÍerdu^' |, |985., futnortunu <|cské|itartÚun', 1()94; Dějinl'
českt litarutttn'IV,
háÍ_Stich_Janáčková-Ho|j,: ČesktilitaraÍL!r0od počtitktik dnešku, |9()E.

t995; Le-

Rozpor mezi poměrně zastara|:/mzp sobem uměleckéhopodání a moderností
myš|eníjinak múžemeziistit
i u něko|ikajinlch vynikajícíchau(oruz konce l9' sto|etí'jakojsou Arbes,
Stašeknebo Julius Zeyer'
Tento ve|ice rozvětven]/ termín má hodně aspektri i porjle jednotlivych
kulturních stěr' Zhruba by se snad da|o Ťíci'že atímco v západním svěrěje ideově většíd raz na ironickém odporu prori
zkomercionalizovanému
nlodernismu, v postkomunisticklch stárech,kde modernisrnusby| d|ouho potlačován,jde
více o obnovení
kontinuity a aktuaIizacemodernistick)ichtradic. obě kulturnísféryspojuje vŠakzjedné
strany nedlivěra v či
,,bezpečn;/m..
ideologiímsloužícínr
k prospěchuIidstvaa také_ Ťečeno
Lyotardov)'mv1irazern- vriči,,velk!m
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ČapekChod je vynikaNěkterépŤednostijeho umění uznávali i současníci.
současného
života,
ve|kou
pŤesností
s
pŤedstaa životností
iicímpozorovatelem
_
Íeč
nejr
znějších
a
spo|ečenskych
skupin
tato Schopnostho
vuje mentalitu
s A' Staškem'a|e
spojuje s jinlmi dobovymi realisty a naturalisty(pňedevším
i s K. V. Raisem,J. Herbenem,J' Ho|ečkem'I. Herrmannemaj.)
S naturalismemho zdánlivě takéspojujíurčitétematickézv|áštnosti,jako
prostÍedí,
ristŤední
role erojsou napÍ'vynikajícízna|osta někdy zevrubné|íčení
velky
v1yskyt
rysŮ
chorobnosti
a tělesn1ichdeformací aj.
tické pÍitaŽtivosti'
Funkce těchto prvkri v Čapkov;ichdílech se však naturalismuvzdaluje. Tyto
jsou totiŽ d |eŽitlmi nosite|i grotesky.
prvky svou vypjatostía nesrovna|ostí
mnohoznačnosti
k
Čapkova
směŤování
ke grotescemusímebrát s reVzhledem
o
Čapkově
determinismu
nebo
dokonce o jeho skeptickémfazeÍvoui tvrzeni
groteska
zdá
se
z dnešníhohlediska nejvzácnějšívlastností
talismu. Čapkova
jeho tvorby, která ho spojuje ze současníkťr
nejvíce s Haškem a s Kafkou jinak.
ovšems každ1ym
Dnes bychom měli ocenitjin1imzp sobemi tzv. .,vady.'vČapkovychpiíbězícha charakterizacjpostav,u kterych autor,,ažostentativněsetrvával..(Kovárna 1936:20). Jsou to nápadně častose vyskytujícínáhody, násilnéobraty, na.
hromaděnízvláštních,extrémních,odpuzujícíchnebo bizarních vlastnostíaj'
Mrižememít někdy dojem, Že si autor s těmito prvky zahrává, některése dokonce stěhujízjednoho díla do druhého(akojsou napň.častose vyskytujícítělesnévady: chybná schťrze,slepota,hrb; krásná ženanebo nruŽs většíči menší
tělesnouvadou'opodvojnostnebo dokonceznásobenostpostav:dokonal;idžentlvyprávěnírn..,
všechdňívějších
ideologick;ích,moráIních.kultur.
z druhéstrany ironicky eklekticképoužívání
nÍcha |iteriírníchtradic' Zatírnco se moderna IoučiIavyz!vavlrn vzdorem s měštbnsk;lntsvětern, a to bud aristokatick1fmodporem, nebo Ievicov;/mradikalismem.postmodernazpochybřuje smysl obou gest' a|e má pro
ně -jako pro dr)kazy Iidsképošetilosti_ posměvačné
pochopenía ironicky smíÍlivlm zprisobemsi pohrává
sjejich tradicemi.Moh|i byclrorniíci' že rozpor mezi ideály a skutečností,
ktery doprováZí|iteraturuod doby
romantismua ktery je ve vichrech revo|ucí,válek a nasto|ení{otalitníchrežim neustálese vracejícímmučivym zážitkem,jako by byl ke konci tisíciletíu konce a pitvláda|o jakési ironickésmíŤení
s danostmi lidské
existence.V tom smyslu pŤedstavitelé
grotesky raného20' století(Kaflia, L. KlÍma' Pirandello, do jisté míry
takéwitkiewicz, Joyce nebo Musil ď.) mohou b:Ítpovažováni za rané pŤedchtidoepostmoderního myšlení'
Čapkova tvorba víceméněmrjŽe bÝt zaŤazenado tétoskupiny. S postmodernou ji spojuje intenzívnípocit gro.
tesknostiIidskéexistencea ironick;Íodpor proti všemuintelektuaIismu,zatímcosám Čapekrná ke skutečnosti
vysoce intelektuáInípiístup(odtud prameníneusrá|é,
mnohdy piekvapujícíposuny a náh|ézměny zornéhotihIu ajeho skvělá sebeironie).
viz Íapí.AnÍonínVontlrajc: Ada v MírostŤeŽinapadá na jednu nohu, kotnÍkAnniny sestry Izy porušujejejí dokonďou krásu; Experiment:dr' S|aba réžnapadá na nohuljiná tě|esnápostiŽeníse vyskytujískoro všude:bo.
hary v)'čettypri a vlskyt takov/ch vad obsahuje v;íšeuvedená studie R' B' Pynsenta'
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dan]yohdomácích literárníchdějináchIje ČapekChod
i nadá|e- jako dňíve-pevně zaÍazenmezi naturalisty.Tot,ozaÍazeníje
sice všudespeciÍilovánopou.
kazem najeho groteskua někdei na expresionistické
tendencevjeho dílech,ale
v podstatěse opakujípoznatky dŤívější
odbornéliteraturya zÍbrmulovánítěchto poznatk .je takové'že čtenáŤe
neznaléhoČapkovadila nejspíšodrazuJeod
jeho poznání.
Je to i tím,Že naturalismusnemá dnes vysokou prestiŽ.Je
spojen s pŤekonanymi vědeckymipoznatky,jako jsou biologickya sociální
deteiniinismus,nebo
s lpěnímna mnoŽstvívnějškovychdetai|rjatd.Jeho vyhraněné
sociáInízaměŤení,kterév dobějeho vrcholuna konci l9. stoletíznamenaloproh|ouben
smysl
pro - byťněkdy drsnou_ pravdu Života,dnes páchne
dogmatismem.označit tedy dílo za naturalistickéuyzníváznačněpejorativně'Z nejlepších
česk]/chaujsou v rrjznémíŤespojeni s naturalismem(J. Arbes,
tor ' kteŤí
K' V' Rais, V' Mrštíka A. stašek),nejhoršíosud asi postihl Karla Matěje
ČapkaChoda, ktery je
uŽ sam m označenímza nejv!znamnějšího
českého
naturalistuvlastně zaÍazen
mezi druhoňad mi autory.
Z hlediskasoučasnych
nárok na epiku by se ovšemmohlo zdát,Že se v Čapkově tvorbě vynikajícíčástistÍídají
s pr měrn mi a ledabylymi,ba snad i nevkusn mi - jak mu to vytykali některíjeho současníci
(hlavněF. X. Šalda,kter se jeho tvorbou častozab val). Mínění tehdy vyslovená se tradují
dodnes
v literárníchdějinách. Je ovšempravda,Že ce|kov,!charakterjeho
stytu ho, pies
některépňekvapivéformáIníexperimenty,spojujes prÓzou l-s. 'toteti,
a takJeho věty místyprisobí- po téměňsto letech a po čtenáŤskych
zkušenostechs moderní.experimentálníprÓzou _ snad dojmem zastaralymaž téžkopádnym,
někdy romanticky květnat]int.]PÍes tyto nedostatkyse jeho prÓza celkově
,,čte
dobie.,, na vrcholnych místechdokonce dovede b]1itstrhující'To nesouvisí
se
stylov}'mivlastnostmijeho prÓzy, ale s jeho autorskympostojerna naziránim
na
sVět'a tytojsou v jelro nejtepších
dílechrozhodněnroderní,
ba postmoderní.r

rrri/
rltll

ll'
l

Laxikon českéliteratun.|' |985', Punorttnta<\cskélirerutun', |()94''Dějinl'české
litertttun' IV, |99.5:l-ehiÍ_Stich_Janáčková-Ho|y: Čcski liÍcrtÚunt od počtítktik tlnešku, |()()E.
.

Rozpor mezi poměrně Zastara|ymzpťrsobemumě|eckéhopodání a moderností
myš|eníjinak m žeme ziistit
i u několika jin ch vynikajÍcíchautoru z konce |9. sto|etí,
jako jsou Arbes, Stašeknebo JuIius Zever'

.

Tento velice rozvětven]ftermínmá hodně aspekrťr
i pod|e.lednot|ivychku|turníchsfěr. Zhruba by se snad da.
Io Ťíci.že zatímcov západnímsvětěje ideově věršídr]razna ironickétnodporu proti
zkomerciona|izovanérnu
tlodernismu, v postkomunistick]/chstátech, kde nrodernisrnusbyl d|ouho potlačován,j<le
více o obnovení
kontinuity a aktua|izacemodernistickychtradic. obě kulturnísféryspojuje všakzjedné
strany nedrivěrav či
,.bezpečn]/m.'ideologiím
sloužícÍnk prospěchuIidstvaa také_ ÍečenoLyotarclov1ím
- v či ',veIk]Ím
v]Írazenr
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ČapekChod je vynikaNěkterépŤednostijeho umění uznáva|i i současníci.
současného
života,
s
velkou
pŤesností
a ŽivotnostípŤedstajícímpozorovatelem
_
ňeč
nejr
znějších
a
spo|ečenskych
skupin
tato schopnost ho
vuje mentalitu
s A' Staškem'a|e
spojujes jin mi dobovymi realistya naturalisty(pňedevším
I. Herrmannernaj.)
i s K. V. Raisem,J. Herbenem,J. Ho|ečkem,
S naturalismemho zdánlivě takéspojujíurčitétematickézv|áštnosti,jako
prostŤedí,
ristňední
ro|e erojsou napÍ.vynikajícíznalost a někdy zevrubné|íčení
velky
v;iskyt
rysri
chorobnosti
a tělesn;ich deformací aj.
tické pÍitaŽlivosti'
Funkce těchto prvkri v Čapkov;/chdílech se však naturalismuvzdaluje. Tyto
jsou totiž driležit1iminosite|i grotesky.
prvky svou vypjatostía nesrovna|ostí
mnohoznačnosti
k
Čapkova
směŤování
ke grotescemusímebrát s reVzhledem
o
Čapkově
determinismu
nebo
dokonce o jeho skeptickémfazervou i tvrzeni
groteska
se
zdá
z dnešníhohlediska nejvzácnějšívlastností
talismu' Čapkova
jeho tvorby, která ho spojuje ze současníkťr
nejvíce s Haškem a s KaÍkou jinak.
ovšems každ;ym
Dnes bychom měli ocenitjin1imzp sobemi tzv. ,'vady..vČapkov ch piíbězícha charakterizacjpostav,u kterych autor,,ažostentativněsetrvával..(Kovárna |936:20). Jsou to nápadněčastose vyskytujícínáhody,násilnéobraty,na.
hromaděnízvláštních,
extrémních,
odpuzujících
nebo bizarníchvlastnostíaj.
Mrižememít někdy dojem, Že si autor s těmito prvky zahrává, některése dokoncestěhujízjednoho dílado druhého(akojsou napň.častose vyskytující
tělesnévady: chybná schťrze,slepota,hrb; krásná ženanebo nruŽs většíči menší
tělesnouvadou'opodvojnostnebo dokonceznásobenostpostav:dokonal1idžentlvyprávěnírn...
morálních'kulturvšechdÍívějších
ideoIogick1ích,
z dluhéstmny ironicky eklekticképoužívání
nÍcha literárníchtradic' Zatímco se moderna IoučiIavyz!vavlm vzdorem s měštansk1/nt
s!čten. a to buď arisbkratick]Ímodporem, nebo Ievicov m radikalismem' postmodernazpochybiiujesmysl obou gest' a|e má pro
ně - jako pro drikazy |idsképošetilosti_ posměvačné
pochopenía ironicky srníčliv1/nr
zp sobem si pohrává
sjejich tradicemi.Moh|i byclrorniíci' že rozpor mezi ideály a skutečností,
ktery doprováZí|iteraturuod doby
romantismua ktery je ve vichrech revolucí.váIek a nasto|enílota|itníchrežim neustálese vracejícímmučivym zážitkem,jako by byl ke konci tisíciletíu konce a pŤevlída|o
jakési ironickésmíŤení
s danostmi lidské
existence.V tom smyslu pŤedstaYitelé
grotesky raného20' století(Kaflia, L. Klíma' Pirandello' do.|istémíry
takéwitkiewicz, Joyce nebo Musil ď.) mohou b:/t povaŽováni za rané piedchtidce postmoderního myšlení'
Čapkovatvorba víceméněmrjŽebft zaŤazenado tétoskupiny.S postmodernou.iispojuje intenzívnípocit gro.
tesknostiIidskéexistencea ironick1/odpor proti všemuintelektuaIismu,zatímcosám Čapekrná ke skutečnosti
vysoce intelektuálnípiístup(odtud prameníneustá|é,
mnohdy piekvapujícíposuny a náh|ézměny ZornéhoÚhIu ajeho skvělá sebeironie).
viz napí.AnÍonínVontlrcjc:Ada v MírostŤeži
napadá na jednu nohu, kotníkAnniny sestryIzy porušujejejídokonďou krásu; Experiment:dr' S|aba téŽnapadá na nohuljiná tě|esnápostiŽeníse vyskytujískoro všude:bohary v)'čettypťra vlskyt takov;Íchvad obsahuje v;íšeuvedená studie R' B' Pynsenta.
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men Ve víceexempláŤích,s
dvojice sesterve|mi podobnychoaj.).Tyto zvláštnosti vyvolaly u kritikri odpor a nepochopení'viděli v nich svévoli,pozérstvínebo
i neumělost.Právě tvrdošíjné
autorovo lpění na někter;íchmomentechtohoto
druhu ajejich zd razněnéopakovánívšakupozorřuje na to, že zde jde o víc než
o autorskévrtochy.Jsou to prostŤedky'kter]imiautor neustálevyvracíčteniíňovo ustalujícíse míněnío věcech podanfch, porušujejeho konvenční
pňedstavy
nebo zklamává jeho očekávání.Nevidíme-li tedy v těchto vlastnostechporušení věrohodnostirealistickéhopodání,ale svérázn zprisob autorskéhovyrazu,
budeme více nakloněni hodnotitje jako náběhy vynikajícíhorealisty-naturalisty k obnoveníprÓzy groteskou.
I když se u ČapkaChoda z těchto groteskníchprvk nevytváŤeltakjednotn1i
styl jako u KaÍky, některéjeho postavy a situace se Svou záhadnou neskutečnostídostávajído blízkostikaÍkovskychvizí.
1, Z Čapkovjch postavje z tohoto hlediska nejzajímavější
dr. Freund v Án.
tonínuVondrejcovi(vribecjeden z nejsložitějších
a nejzáhadnějších
Čapkov1/ch
charakterťr)
a v menšímíŤenapi. i Evička, kvazimanželkahlavníhohrdiny románu Vilém Rozkoč,jejíŽ postavu Šalda- s poŽadavkem psychologické věrohodnosti - označilza ,,neŽivotnou..
a ',mrtvolnou,,,Za,,voskovou pannu Z panoptika..(Šalda1964:l l 1).
2' ovzduší děsivéfantastičnosti(ejížkoŤenyjdou ažk romantikrim)'častoovívá konec jeho povídek,kterépo citově silně vypjatych momentech vrcholí sebevraždou,vraždounebo jinou podivnou smr1í(Zpověď naturalistova,Humoreska'
Kdo s koho, Experiment, Nedonošenyaj.).Takov1/b1ivái konec někter ch vello.ich
scénv jeho románech (napň'konec slavnosti v novémdomě Mr. Moura zprisoben! prasknutímhonosně velkéhookenníhoskla, zŤícení
turbínyv románě Turbína,
konec večírkuuměleckéspolečnostiUpanišadS trapnym sebeodhalenímopilého
Vondrejce,děsivě groteskníRozkočrivdefinitivnírozchod s manželkouaj).
(Mimochodem, zv|áštnístudii by si zas|ouŽilaČapkovagrotesknípojmenopole _ Vystyd, Hejhola'
váníjeho postav,charaktera rozsahjejich asociačního
Nezmara, Zouplna' Rozkoč aj.).
jeho
3. Skoro každéhodnoceníČapkovy tvorby se zmiřuje o roztÍíštěnosti
románovéÍbrmy'Tato v]ítkaje oprávněná pňedevším
u románu Antonín VondNezmry, zvaná Adam
J indrové:otec a syn; Vilén Rozkoč: sedmičlenná družina panicŮ.džentlmenŮ inžen1Íra
a synove.
Anna a Iza (Antonín Vontlrejc\, Jintlrové, Řešanl'.
Viz tzv. gotick/ román, díla S. T. Coleridge' E. T. A. Hoftmanna, E. A. Poea; v českéliteratuie pěstoval hlavně J. Arbes svérázn]Ítyp tétoatmosféry- avšakjen ojediněle s pŤídechemgrotesknosti (Sivoobí,démon).
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povídkovéhocyklu a mezi prvreic'Román totiž nese stopy svéhovzniku z
je
první vypravuje trampoty titul.
z|om.
Zatimco
značny
dílem
m
druhf
ním a
podává její umíránía smrt. PŤitom
a
lásce,
druh;/
její
kariéÍe
v
ní Dostavy
u obou dílech najdeme rozsáhlé odbočky,několik samostatnychv1/jev má
je večírekuměleckéspolečnostiUpanišad,
rozsah novely. Nejdelšímezi nimi
v jejichž rámci ričastnícivyprávějí
menší
vyjevy,
na
rozpadá
sám
ktery se
je básníkovasvatba na
makropovídkou
kvality.
Další
zné
r
značně
anekdoty
geniálním
spojením rozbohatostí,
sémantickou
Svou
kte
Ioži,
Smrtelném
jemnymi zvraty
nečekanlmi
či
vrstev
s
čast]imi
náladovych
citově
manitych
mezi nimi, v rozpětí od bolestnétragičnostia smutku pŤesomrzelost' v sje
měšnougrotesknosta trivialitu až k chvilkov]im pocitťrmpohody a štěstí'
jednímz vrcholri Čapkovaumění.Tato zdánlivá neukázněnosta rozbujelostje
vyvozen/ch z fbrem realistického
vadoujen z hlediska žánrovychpožadavkťr
románu 19' století(na jejichž zák|adě byla současníkyrománová tvorba Čapkova posuzována).Ale z hlediska staršíchrománov1ichritvarri(hlavně románu 17. a l 8. stoletípikareskníprovenience,jako jsou Don Quijote, Robinson,
Tam Jones, Jakub FataLista,Candide a Sterneovskégrotesky aj.) neprisobídojmem nedostatkunebo neumělosti. Podobně je tomu i z perspektivy v voje
románu 20. století'Jinak ČapekChod v dalšíchrománech (hlavně v Turbíně,
a tím také
v románu Jindrové,ale i ve ViLémuRozkočovi)vytvoŤil sevŤenější,
tradičnější
formu.
Charakteristick!je i Čapkrivpostojke kritikámjeho děl. Jednak Se Svrchovanlm klidem pŤijímaloznačení,,naturalisty..aironicky si s nímpohrával (Nejzti.
padnějšíSlovan,Zpověď naturalistova),jednak
ironiíi sebeironiíd uštěpačnou
sledně hájil svou metodu (nejvydatněji v závěrečnychpoznámkách VilémaRozkoče,které
vyvolaly Čapkovuurputnoupolemiku s Ša|dou(Šalda1964: ll1),
dále pak ve svém,,autoanalyticko-syntetickém..
románu Větrník,ve kterémprovádí- nepŤíliš
zdaŤi|;/- největšíÍbrmálníexperimentpirandellovskéhotypu).
vyoba pŤípadyukazujína vysoce uvědoměléhoumělce, kter! sv1imSnažením
bočujez tradicerealisticképrÓzy. Toto vybočováníse všaknet]/káoblasti formy
(v téje Čapekvíce ménětradiční),
je ideovéhorázu. Celkov! ráz Čapko.
n1;ibrž
v ch děl je dŮsledkem autorova postoje k Životu a tento postoj je v zásadě proti
teoretick1i
(Pynsent1985).To.
pŤedstavy
a zavrhujevšechnyinstitucionalizované
to odmítánívšaknenístatické,n1/bržse děje, rozvíjíse v konkrétních
situacích
v Ťetězuironizujícíchopozic' Tak se vlastně vytváŤíČapkovogrotesknívidění
světa,častouvádějícído rozpakri svou nevypočitatelností
a ambivalencí.
Spisovatel neustále balancuje na rozhranípŤitažlivostia odpudivosti, hned
miluje, hned nenávidísvépostavy,kter1/mdává klopytat Ťadoutrapnfch a ně-
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men Ve víceexempláŤích,s
dvojice sesterve|mi podobnychoaj.).Tyto zvláštnosti vyvolaly u kritikri odpor a nepochopení'viděli v nich svévoli,pozérstvínebo
i neumělost.Právě tvrdošíjné
autorovo lpění na někter;íchmomentechtohoto
druhu a jejich zd razněnéopakovánívšakupozorřuje na to, že zde jde o víc než
o autorskévrtochy.Jsou to prostŤedky'kter]imiautor neustálevyvracíčteniíňovo ustalujícíse míněnío věcech podanfch, porušujejeho konvenční
piedstavy
nebo zklamává jeho očekávání.Nevidíme-li tedy v těchto vlastnostechporušení věrohodnostirealistickéhopodání,ale svérázn zprisob autorskéhovyrazu,
budeme více nakloněni hodnotitje jako náběhy vynikajícíhorealisty-naturalisty k obnoveníprÓzy groteskou.
I když se u ČapkaChoda z těchto groteskníchprvk nevytváŤeltakjednotn;i
styl jako u KaÍky, některéjeho postavy a situace se Svou záhadnou neskutečnostídostávajído blízkostikafkovskych vizí.
1, Z Čapkovjch postavje z tohoto hlediska nejzajímavější
dr. Freund v Án.
tonínuVondrejcovi(vŮbecjeden z nejsložitějších
a nejzáhadnějších
Čapkov1/ch
charakterťr)
a v menšímíŤenapň.i Evička, kvazimanželkahlavníhohrdiny románu Vilém Rozkoč,jejíŽ postavu Šalda- s poŽadavkem psychologické věrohodnosti - označilza ,,neŽivotnou..
a ',mrtvolnou,,,Za,,voskovou pannu Z panoptika..(Šalda1964:l l 1).
2' ovzduší děsivéfantastičnosti(ejížkoŤenyjdou ažk romantikrim)'častoovívá konec jeho povídek,kterépo citově silně vypjatych momentech vrcholí sebevraždou,vraždounebo jinou podivnou smr1í(Zpověď naturalistova,Humoreska'
Kdo s koho, Experiment, Nedonošenyaj.).Takov1/b1ivái konec někteq/chvello.ich
scénv jeho románech (napŤ'konec slavnosti v novémdomě Mr. Moura zprisoben! prasknutímhonosně velkéhookenníhoskla, zŤícení
turbínyv románě Turbína,
konec večírkuuměleckéspolečnostiUpanišadS trapnym sebeodhalenímopilého
Vondrejce,děsivě groteskníRozkočrivdefinitivnírozchod s manželkouaj).
(Mimochodem, zvláštnístudii by si zas|ouŽilaČapkovagrotesknípojmenopole _ Vystyd, Hejhola'
váníjeho postav,charaktera rozsahjejich asociačního
Nezmara' Zouplna' Rozkoč aj.).
jeho
3. Skoro každéhodnoceníČapkovy tvorby se zmiřuje o roztÍíštěnosti
románovéÍbrmy'Tato v]ítkaje oprávněná pňedevším
u románu Antonín VondJindroyé: otec a syn Vilén RozkocY:sedmičlenná družina panicŮ.džentlmen inŽen1/raNezmay, zvaná Adam
a synove.
Anna a lza (Antonín Vonrlrejc), Jindrové, Řešaq'.
Viz tzv. gotick/ román, díla S. T. Coleridge' E' T. A. Hoftmanna, E. A. Poea; v českéliteratuŤepěstoval hlavně J. Arbes svérázn]Ítyp tétoatmosféry- avšakjen ojediněle s pŤídechemgrotesknosti (Sivoo41 démon).
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povídkovéhocyklu a mezi prvreic.Román totiž nese stopy svéhovzniku z
je
první vypravuje trampoty titul.
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a
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či
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ch
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mezi nimi, v rozpětí od bolestnétragičnostia smutku pŤesomrzelost' v sje
měšnougrotesknosta trivialitu až k chvilkov]im pocit m pohody a štěstí'
jednímz vrcholri Čapkovaumění.Tato zdánlivá neukázněnosta rozbujelostje
vadoujen z hlediska žánrovychpožadavkrivyvozen/ch z Íbremrealistického
románu 19' století(na jejichž zák|adě byla současníkyrománová tvorba Čap.
kova posuzována).Ale z hlediska staršíchrománov;ich ritvarri(hlavně románu l7. a l 8. stoletípikareskníprovenience,jako jsou Don Quijote, Robinson,
TomJones, Jakub Fatalista, Candide a sterneovskégrotesky aj.) nep sobídojmem nedostatkunebo neumělosti. Podobně je tomu i z perspektivy v voje
románu 20. století'Jinak ČapekChod v dalšíchrománech (hlavně v Turbíně,
a tím také
v románu Jindrové,ale i ve ViLémuRozkočovi)vytvoŤil sevŤenější,
tradičnější
formu.
Charakteristick!je i Čapkrivpostojke kritikámjeho děl. Jednak Se svrchovanlm klidem pŤijímaloznačení,,naturalisty..aironicky si s nímpohrával (Nejzti.
padnějšíSlovan,Zpověď naturalistova)'jednakuštěpačnou
ironiíi sebeironiíd sledně hájil svou metodu (nejvydatněji v závěrečnychpoznámkách VilémaRozl<oče,které
vyvolaly Čapkovuurputnoupolemiku s Ša|dou(Šalda1964: ll1),
dále pak ve svém,,autoanalyticko-syntetickém,.
románu Větrník,ve kterémpro- největšíÍbrmálníexperimentpirandellovskéhotypu).
vádí_ nepŤíliš
zdaŤi|1/
oba pŤípadyukazujína vysoce uvědoměléhoumělce, kter! sv1imsnaženímvybočujez tradicerealisticképrÓzy. Toto vybočováníse všaknet]Íkáoblasti formy
(v téje Čapekvíce ménětradiční),
je ideovéhorázu. Celkov! ráz Čapko.
n1;ibrž
vlch dělje dŮsledkemautorovapostojek Životua tentopostojje v zásaděproti
teoretick1i
(Pynsent1985).To.
pŤedstavy
a zavrhujevšechnyinstitucionalizované
to odmítánívšaknenístatické,n1/bržse děje, rozvíjíse v konkrétních
situacích
v Ťetězuironizujícíchopozic' Tak se vlastně vytváŤíČapkovogrotesknívidění
světa,častouvádějícído rozpakri svou nevypočitatelností
a ambivalencí.
Spisovatel neustále balancuje na rozhranípŤitažlivostia odpudivosti, hned
miluje, hned nenávidísvépostavy,kter1/mdává klopytat Ťadoutrapnfch a ně-
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kdy až zoufale směšn]ych
situací.Jeho nejhlubší
sympatiese znenadánímťrže
změnit ve v1/směšn1i
odpor_ nebo naopak.I charakterjeho postavje častoproblematick]i:šlechetné
v|astnostia záméryse mísís podezňel1imi,
odpuzujícírni,
ba podl])imi:
obětavosta něžnosts vypočítavostí,
moudrosts omezeností,
hrdin.
nost se směšností
atd' Toto všechnoje všaknedegraduje
ani nepovznáší,
protoŽe se postavypohybujíve skutečné
či zam1išlené
pasti vnějšíchnebo vnitŤních
nutností,.;souvydány na pospas společenskm zábranám,osudu a h|avně ne.
pŤemožiteln
m (erotick;im)vášním.Tuto vnitŤnínebo vnějšídeterminovanost
postavZnámez naturalismu,a|e u ČapkaChodajde o něcojiného.Více nežna
determinacilidskéhoosuduje drirazna nahodilostia na nečekanosti,
na tom, Že
jakkolijednajítyto postavy,vysledekironickyvyvracíjejichsnaŽení.
Právě tím.
to rysem se odpoutáváautor od naturalismuv rlzkéms|ovasmys|ua v jeho ne.;lepších
dílechse otevírají
perspektivyk věčn1/m,
existenciálním
otázkámsamého lidskéhobytí.
To se uskutečĎuje
pŤedevším
v jeho ideověnejnáročnějších
románech,v ÁntonínuVondrejcovia v Jindrech. První z nich se od tragikomického(nebo pŤes.
něji komicko-tragického)prezentováníživotníchmoŽnostís|abého,tápajíoího
typu umělce na sk|onku l9. stoletídovedepovznéstk monumentá|ní
vizi sub.
stanciálníabsurditylidskéexistence.
K mnohoznačnostem
tohotoČapkovarománupňispívái jeho jemně ironická
polemika se dvěma slavnlmi dobovymi romány s pocitemdez||uze,impresionisticky naturalistickouSanta LuciíYi|éma Mrštíkaa dekadentněnovoroman.
tick1m Janem Mariclu Plojharem.Na rozdílod těchtoromán, kterémajíjednotnéladění, se Antonín Vondrejc vyznačujebohatou stupnicínejrriznějších'
básníka novináŤ'smolaŤ
mnohdy docela protich dnych nálad. Málo rispěšn1/
v kariéŤe
i v intimnímživotěpŤistá|éironickésebeanalyzeprožívájako zák|ac].
ní životnípocity trapnosta hnus nad sebou samym, jichž se dovede zbavit aŽ
rozk|aduna smrtelném|oži,aŽ tehtěŽcenemocen' ve stavu rip|néhotě|esného
MladšíJindra
dy se smiŤujese svlm osudemaproŽíváh|ubokéŽivotníštěstí'
procesem:oslepl;i,poté,co bylo jeho štěstíroz.
projde podobnlm očisťujícím
vráceno,se smíŤí
S otcovskÝmduchovnímdědictvíma s v|astnímosudem,těsně s ním spjatlm.
V románu Jindrovése vyjasřuje, jak driležitouÍlnkci hrajíprávě nahodilos.
jakésidoce|apňízemně
Íungu.
ti. FungujítotiŽtak, žejsouv|astněvykonavate|i
jícívyššíspravedlnosti,která prisobív pudovych zák|adechčlověka,která groteskníma nečekanlm- pro člověkaněkdy značněkrutlm _ zprisobemzaÍizu1e
osud a trestá č|ověkaprávě tam, kde je zák|adjeho dom;/šlivosti,zaslepenosti
či p1ychy:doktor Freund je zavŤendo psychiatrického stavu (Antonín Vonl322

r e i c ) , z h j , č k a n á k r á s k a z t l o u s t n e ( T u r b í n a ) , o č n ívťrči
|éka
Ť J i n d Ťvášni,
i c h P adovákoslepne
,i|i,,)-,Á
erotické
atd. Lidská plcha pyká ve svébezbrannosti
pyká v těle a pomyslná vznešenostspolečnostipyká v pŤírod;íJil;,ilha
Hmotu |ze tedy v Čapkovětvorbě brát 'jako korektiv ducha,
ilil.;;"o;"'."stectr.
vysoko. Zatimco tedy člověkzaslepeněsledudere pŤí|iš
i..",o *
pŤed"*orávněně
ka|ézájmy,veden spoustouÍ.alešnych
málokdy)
(nebosnacl
; 'J.;;
l;;"'*;;;,
"'j' ohledu na člověkauspoŤádávěci spontánněpodle svého.Malé
moci - osudu či pŤírody-, která
pŤelstěnyvelkou |stíneurčité
r.,i'!-eu:'ou
jsou všichni,mocníi slabí,moudŤí
;"á itouct.nl. VŮči tétomocnosti
;;;;
není
bez proviněni, kaŽdy pád je konikdo
Je|ikoŽ
[;;,";' *,"ě bezbranní.*
osudu vlastně funguje po právu.
n""to""t zásloužen a pňízemníspravedlnost
pŤedstavnežgeneidealistick])ich
méně
mnohem
V našídobě, kdy už máme
pcsimisticky, ba
nepŮsobí
vlastně
Choda
Čapka
race na začátkustoletí,tvorba
na viděnístaje
za|oŽen
ÍotiŽ
postoj
v
autorsk!
Čapk
tÓn.
aoron"" má utěšující
svět, jak]y
bere
kter!
nepŤekvapuje,
nic
už
kterého
reho,moudrehointelektuála,
všechje,i má zásadninedrivěru.ba odpor k všelijaklm životnímteoriím.PŤes
je
k disny rute tragédieŽivotjde dál a stále se obnovujícílidsk! experiment
Tímtomoudrym,a pŤecenedogmatizujícím'
pozici nov!Á a nov m generacím.
a je stá|e pňekvapivěaksoučasníkem
naším
je
Chod
Čapek
volnym postojem
tuální.
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kdy aŽ zoufale směšn]/chsituací'Jeho nejhlubšísympatie se znenadáním že
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nutností,jsou vydány na pospas společensklm zábranám, osudu a hlavnéne(erotick m) vášním.Tuto vnitŤnínebo vnějšídeterminovanost
piemožiteln1im
postavznáme z naturalismu'ale u ČapkaChodajde o něcojiného.Více neŽ na
determinacilidskéhoosuduje d raz na nahodilostia na nečekanosti,
na tom, Že
jakko|ijednajítyto postavy,v1isledekironickyvyvracíjejichsnaŽení.
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v kariéŤe
i v intimnímživotěpŤistáléironickésebeanal1izeprožívájako zák|ad.
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vráceno,se smíÍís otcovskymduchovnímdědictvíma s vlastnímosudem,těs.
ně s ním spjatym'
V románu Jindrovése vyjasřuje, jak dri|ežitoufunkci hrajíprávě nahodi|os.
ti. Fungujítotižtak, žejsou vlastně vykonavatelijakésidocela piízemněfungu.
jícívyššíspravedlnosti,která p sobív pudov1/chzákladech člověka'která groteskníma nečekanym- pro člověkaněkdy značněkrutym _ zprisobemzaÍizuje
osud a trestáč|ověkaprávě tam, kde je základ jeho domyšlivosti,zaslepenosti
či p1ychy:doktor Freund je zavÍendo psychiatrickéhotÍstavu(Antonín Vond'
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postoj
autorsk!
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všechje, inázásadní nedrivěru,ba odpor k všel1ak./mŽivotnímteoriím.PŤes
k disny krutétragédieŽivotjde dál a stá|ese obnovujícílidsk! experinrentje
pozici nov!Á a nov;ímgeneracím.Tímtomoudrym, a pŤecenedogmatizujícím'
a je stále pŤekvapivěakvolnym pÁtoje. je ČapekChod našímsoučasníkem
tuální.
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Jak ,,Cešiboiovalis negativními
rysysvéhocharakteru..
aneb
Recepcečeského
expresionismuve Francii
HanušeJelínka'
a pÍík|ad
XAVIER GALMICHE

Jak byl pŤijímánčesk1iliterární expresionismus ve Francii? Tato otázka se
mŮžezdát zbytečná,pokud je pravda, že českáliteraturaje' ostatnějako téměŤvšechnyliteratury stŤedníEvropy, ve Francii _ a v západníEvropě vribec - pŤílišmálo rozšíÍená'a tedy pŤílišmálo známá.2Vlastní koncept expresionismuje navíci v českémkontextunesnadnouchopiteln1ia českálite.
rárníkritika ho začalaužívats velkou opatrností'Paradoxně to jsou právě tyto metodologicképotíže,kterédanou otázku činízajímavou.Definice a anallza expresionismu se nedotfkají pouze faktickéhistorie kulturníchkontaktti, n]libržzahrnují i širokou oblast reprezentacíV celé jejich složitosti:jde
o téma'v němŽ se odráŽejívzájemné pŤedstavyČech o Francouzích a naopak.
Literárnímexpresionismemchápeme odraz určitétendencepŤekračující
hranicejednotliv1/chdisciplín(hudba,v tvarnéuměníatd.),která zďfuazťlovala
v!raz, nadsazenéa piehnanépostupy,aby dospěla k esteticeexaltace,karikatury
a někdy i grotesknosti.Jest|ižem žemepoměrně bez potiŽíhovoŤito expresionistickéliteratuŤeněmecké,není tomu tak v pňípaděčeské]iteratury,neboťse
toto- byťreálné_ hnutídot1/káskupiny děl, jejichžautory lze sotvapokládat za
'

.

Za pomoc pii pŤevodu do češtiny- včetněcitátri Jelínkovlch i Novákov;/ch texrri _ děkuji M. Theinhurltové
a B. Bukovinské.
otázky recepce české|iteratury ve Francii se dotklo málo studií. PiipomeĎme nicméně dokumentaci věnovanou francouzsklm pŤeklad m česk;/ch autor kterou shromáždila Nathalie Zane|lová (l998) a sborník
,
L,inage rle lcl Bohéne duns les lettres
franprli'szs, uspoŤádan;/Hanou Jechovou' Presses de l'Université Pans.Sorbonne:pÍipravenok vydání'
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vidění vyvolalo četnékomentáŤe.o
S podobn1im ,,zamu. Takovétočernobílé
ještě
daleko
zŤetelněji
se
setkáváme
v
textech určen1,7ch
s racím manévrem..
v
zahraničí.
autor
Ve
Francii
poslání
se
tohoto
ujal pŤedekpoznáni českych
jeho
(l878-1944).
V
pozoruhodn
Jelínek
ch
psanych
dílech,
všímHanuš
práce:
La
(kritické
littérature
tchěque
contemporaine
[Současná
Íiancouzsky
česká literatura], |912; Etudes tchécoslovaqrres[Českos|ovenskéstudie],
1927 a hlavně Histoire de la littératuretchěque [Dějiny českéliteratury], 3
díly: 1930, 1932, 1935; antologické práce jako Anthologie de la poésie
tchěque[Antologiečesképoeziel,PaÍíž,l935)' je kapito|avěnovanáexpresi.
onismujakymsi kamenem razu. Je|ínkovapolitická orientace(byl zetěm spisovateleAloise Jiráska a č|enemde|egacepňi mírov ch jednáníchroku l 9l9)
k jistérozpačitostivričihlubšímuv znamu expresioho možnápŤedurčovala
jeho
v němeokéfilozofii, at'jiŽ v jejím pesimistickém
zakoĚeněnosti
a
nismu
vyznění.
Z tohoto h|ediskaje pŤedstavitelemodmítavého
vitalistickém
nebo
postoje,nebo lépeinstinktivníhoodporu k nietzscheánství,
sdíleného
Masarykem a jeho okruhem (k tomu srov. Heftrich 1999).
Nejvyraznějšíprojev expresionismu nachází Jelínek v osobnosti Richarda
Weinera,kteréhosi vysoce vážímimo jiné pro jeho činnostdopisovate|elldovjch novin v PďíŽi a ke kterémupociťujei pŤátelství,jež se odráŽíve vzájem.
néa poměrně rozsáhlékorespondenci.TŤi hustéstránky, kteréJelínek věnuje
Weinerovi ve svéHistoire de la littératuretchěque,jsou pozoruhodnétím, že
autor velmi rafinovan;/mzprisobem popisuje expresionistick! styl, aniž tento
pojem pŤímopojmenoval.Rozbor začínápňehledemWeinerovych básní:

členyurčitéustanovenéškoly.Takto věnoval JindŤichChalupeck! celou sérii
zásadníchstudií,později shrnut1ichdo svazku nazvanéhoExpresionisté(Chalupecky 1992) individualitám natolik izolovanfm, jak;ími byli Richard Weiner,
Jakub Deml' Ladislav Klíma a částečně
téžJaroslav Hašek.Jistou podobnost
těchto autor lze spatňovatvjejich hledáníexpresivnosti,a|e lišíse v estetické
intenci a v kontextu,do nějžpatÍili:k avantgarděa Richardu Weinerovi bychom
mohli pňipojitVladislava Vančuru,stejnějako bychom k ,,neobarokní..
IiteratuŤeb|ízkéJakubu Demlovi mohli pňičíst
Jaros|avaDurycha; k literárnímukorpusu českého
expresionismuostatněm žemebez váháni pňidattaképrÓzy mlad;/chbratÍíČapkri..
Našímcílem není sty|istická ana|j,zatétoexpresivnosti,nybržpokus o vyjev a jejich hodnoceníkritikou. Z tohotohlediska m Žemeodmezeníurčit]Ích
lišit dvě období:pŤib|ižně
v prriběhuprvní poloviny 20. stoletíje česk literární expresionismus viděn koncepčnímprizmatem zabarvenym ideologicky; je
pŤedstavováns určit1i
mi potížemia rozpaky, za cenu častosložitych perifrázi.
V prtiběhudruhépoloviny a hlavně v posledníčtvrtiněstoletíbyl tento expresionismus nově zhodnocen- pŤedevším
se o něm více ví, tudížjetaké|épepochopen.Toje ovšemtakéq/zvou pro Francouze' aby zásadněpŤehodnotilisvrij
pohled na českouliteraturujako ce|ek. V pŤedloŽené
studii bychom se však
chtěli zab1lvatprvním obdobím.

Zastírany expresionismus

M. Weiner[...] publiaen l9l6 La sourianterenonciation,
d'une sensibilitéinitéequi se maitrisaitpour arriverá une tendresseun peu timide et mé.
lancolique; [...] dans ses Carrefours(1918),il se tord de douleursous le
poids d'une faute mystérieuse,tout en aspirantá la simplicitéet á la bonté.[...] on dirait qu'il lutte,corps á corps, avec la langue qui est, sous Sa
plume,souventdure,rebelle,rocail|euseet tourmentée.
[...] Tout cela, exprime dans une langue Savante,dans des vers heurtés,concisjusqu'á écla-

Kritick1zájem o expresionismusse zakládá na skutečnosti,
žejeho vyklad by|
determinovánnárodnímp vodem byl pojímánjako hnutíněmeckéhoptivodu'
nebo dokonce jako v|astnívlraz německénárodnípodstaty.Lione| Richard
(19.74)popsal pÍekážky,kterézabrařovaly pronikáníněmeckéhoexpresionismu
do Francie _ a m žemeííci,že tento proud byl rovněžv Čecháchchápán jako
estetick]Ív;iraz jednoho z aspekt německéfilozofie, poznamenanénietzsche.
ánstvím a nihilismem, a tudíž(akoŽto politick1/prvek) jako zdroj konfliktti
čistěestetickoudiskusi.
a hledisek daleko pÍesahujících
Dá se Ťíci,že tato ideologická identiflkace vykona|a v českychzemích své:
jisté momenty životaavantgardypŤedprvní světovou válkou lze interpretovat
jako boj mezi vlivem ,,německého..expresionismu
kubisa ,,francouzského..
'

"

S vfhradou, že je ce|á zá|ežitost da|eko s|ožirější:Jocelyne Fritschová hovoŤípo vzoru R' Grebeníčkové
(I984) o ,,expresionistickych..
inscenacíchMo|iěrov/ch her Kar|a Hugo Hilara: ,'toutesa vie, Hi|ar se défend
de devoir I'expressionnismede ses réalisations une influence a|lemande
[...]on peut se demanderr/an.rrJl.

elk nesure les clussiques
Jiunguil. |ntités sur un norle exprassionniste ne servent Pas i! bluttchir ce que l'expressionnisme
žejsou
Peut avoir de couleur gernunisantc.. [',Hilar se bude ce|! sv j život hájit proti naŤčení,
jeho expresionistické
rea|izace poplatné německému vtivu ['..] Múžeme si po|ožit otázku, tto jaké mín.pr vě
volba
francouzsbích klasik mohltt sloužit k očistěe4lrasionisnu ot] všeho, co bl. ru lo zav něr german.
.sÍvÍn...]
(Fritsch t991:75 a n., zd r. autor).

Literuírnískupiru' jeŽ se zfonnovala pod vedením ČestmíraJeŤábka a 1ejínižvyraznlmi postavami by|i pie.
devšímtrv BlatnÝ a FrantišekGÓtz. se vysIovně h|ásiIak expresionismulbyla to všakskupina velmi diskrétpub|iku, nenr žemeproto téměrvúbechovoŤitojejí recepci v zahraničí.
ní, málo známá i českérnu
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postoje,nebo lépeinstinktivníhoodporu k nietzscheánství'
sdíleného
Masarykem a jeho okruhem (k tomu srov. HeÍtrich |999).
Nejvyraznějšíprojev expresionismu nacházíJelínek v osobnosti Richarda
Weinera,kteréhosi vysoce vážímimo jiné pro jeho činnostdopisovate|eLidovjch novin v PaÍiŽi a ke kterémupociťujei pňátelství,1ežse odráŽíve vzájemnéa poměrně rozsáhlékorespondenci.Tňi hustéstránky, kteréJelínek věnuje
Weinerovi ve svéHistoire de la littératuretchěque,jsou pozoruhodnétím, že
autor velmi rafinovan1imzprisobem popisuje expresionistick! styl, aniž tento
pojem piímo pojmenoval.Rozbor začínápÍehledemWeinerov1/chbásní:

č|enyurčitéustanovenéško|y.Takto věnoval Jindňich Chalupeck1/celou sérii
zásadníchstudií,později shrnut1ichdo svazku nazvanéhoExpresionisté(Chalupeck! 1992) individualitám nato|ik izolovanlm, jak mi byli Richard Weiner'
Jakub Deml' Ladislav Klíma a částečnětéžJaroslav Hašek.Jistou podobnost
těchto autor |ze spatŤovatvjejich hledáníexpresivnosti,ale lišíse v estetické
intenci a v kontextu,do nějžpatňili:k avantgarděa Richardu Weinerovi bychom
mohli pÍipojitVladislava Vančuru,stejnějako bychom k ,,neobarokní..
IiteratuÍe blízkéJakubu Demlovi mohli pÍičíst
Jaros|avaDurycha; k literárnímukorpusu českého
expresionismuostatněmrjžemebezváháni pŤidattaképrÓzy mlad;/chbratŤíČapkťr..
Našímcílem není stylistická ana|'!zatétoexpresivnosti,nybržpokus o vyjev a jejich hodnoceníkritikou. Z tohotohlediska m Žemeodmezeníurčit]Ích
|išitdvě období:pŤib|iŽněv prtiběhuprvnípoloviny 20' stoletíje českyliterární expresionismus viděn koncepčnímprizmatem zabarvenymideologicky; je
pÍedstavováns určit;imipotíŽemia rozpaky, Za cenu častosloŽit1/chperifrází.
V pr běhu druhépo|oviny a hlavně v posledníčtvrtiněstoletíbyl tento expresionismus nově zhodnocen_ pŤedevším
se o něm více ví, tudížjetakélépepochopen.Toje ovšemtakév;/zvoupro Francouze,aby zásadně pŤehodnotilisvtij
pohled na českouliteraturujako ce|ek. V pŤedložené
studii bychom se však
chtěli zablvat prvním obdobím.

Zastírany exp resion ism us

M. Weiner [...] publiaen l9l6 La sourianterenonciation,
d'une sensibilitéinitéequi se maítrisaitpour arriverá une tendresseun peu timide et mélancolique; [...] dans ses Carrefours(1918),il se tord de douleursous le
poids d'une faute mystérieuse,tout en aspirantá la simplicitéet á |a bonté.[.. ] on dirait qu'il lutte,corps á corps, avec la langue qui est, sous Sa
plume,souventdure,rebelle,rocailleuseet tourmentée.
[...] Tout cela, exprime dans une langue Savante,dans des vers heurtés,concisjusqu'á écla-
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ánstvím a nihilismem, a tudíŽ(akožto politick! prvek) jako zdroj konfliktrj
čistěestetickoudiskusi.
a hledisek daleko pŤesahujících
Dá se Ťíci,že tato ideologická identiÍ.ikacevykonala v českychzemíchsvé:
jisté momenty životaavantgardypňedprvní světovou válkou lze interpretovat
jako boj mezi vlivem ,,německého..expresionismu
kubisa ,,Íiancouzského..
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Liten|rní skupina, jež se zÍbrrnovala pod vedenínr ČestmíraJeŤábka ajejírniž vfraznlmi

S vlhradou, že je ce|á zá|ežitost daleko s|ožitější:Joce|yne Fritschová hovoÍí po vzoru R. Grebeníčkové
(|984) o,,expresionistick
ch..inscenacíchMo|iěrovych her Kar|a Hugo Hilara: ',touresa vie, Hilar se défend
de devoir |'expressionnisme de ses réalisations i une influence allemande
[..'] on peur se detnandertluns qu-

elle mesure les classiques
'frunguistruités sur un node ex1lrcssklnniste ne servent pus i blanchir ce que l,expressionnisne peut uwir thecouleur gernunisunlc..
[,'Hilar se bude cel/ svr}j život hájit proti nďčenÍ,žejsou
jeho expresionistické
realizace pop|atnéněmeckému vlivu [.''] Můžeme si poloŽit otázku, t)ojuké mín, prdvě
volba Jrancouzsfich klasikťl nohkt sloužit k očistě exptzsionisnu ot]' všeho' co bl, tttohlo zav nět gertruin.

postavami byli pŤe-

devšímLrv B|atnÝ a FrantišekGÓtz. se v:Íslovněhlásila k expresionismu;by|a to však skupina ve|mi diskét-

srvta."l (Fritsch 1997:75 an., zdt]r autor).

ní. málo Známá i českémupubliku. nem žemeproto téměŤvúbechovoŤitojejí recepci v zahraničí.
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ter et.;usqu'ádevenir sinon obscursdu moins hermétiques,
d'urr hermétisme mallarméen'5

je
pŤiíaditk ni.^-t- hvlv Dsány v duchu kubismu, ale neodvažujese explicitně
intelektualisjen pouz" tímto málo zdaŤi|fmopisem: ,,strašliv./
|,]i'í*í,,J.o
.,," tt"'v spa uje nicotu v podstatěvšechvěcí...
'.'.
provéstzv|áštníana1yZuzpŮsobu,jak./m Jei"'u uy 1istebylo tÍebanavíc
obzvláštěK|ímu, Demla
danéhozaměŤení,
spisovatele
,u,i^tuČapka,
tin"t to'"niuje ostatní
společn!rys jeho
vyzdvihnout
žeme
m
jtŽ
míStě
tomto
na
a|e
to pokaždé,kdyŽ
a
na|ézÍ
snaŽí
Jelínek
že
se
pozoruhodné,
_
nástroj,kter]i
interpretační
takov]i
spisovatelri
"jr'[o.r.;e.]lstc
těchto
.uŮrčídráhu
.*u
"i"á..uuui"
hledisnebo
mimo|iterárního
jejich
neliterárního
z
díle
o
un'ozni uvažovat
voJe|ínek
jako
fenoménu
redukce:
o
ve
fi|ozofii,
tak
ka. MŮžemezde hovoŤit,
poco
vše
to'
vyčlenit
z
expresionismu
dovolí
mu
která
lí takovouinterpretaci'
ve směru
k16dáza pÍekážku.Tuto eliminaci provádízvláštěve dvou směrech:
etickém.
filozofickéma

Je pŤíznačné,
žesi Jelínekdovoluje srovnávatWeinerovobásnickéuměníjenorn
s francouzskfm hermetismem'Skoro okáza|evyloučíněmecky psanouliteraturu (nezapomeťlme,že
prvnídíl Histoire de la littératuretchěquevychází v roce
l930)' vyhybá se napíík|advšemnarážkámna prÓzy Franze Kafky, pŤestože
byly v česk]ych
zemích již známé,o Kafkovi totižv rozsáhlémsvazku tietíhodí|u Histoire de lct littératuretchěque (skoro 500 stran) není ani jediná zmínka.
Dnešnímučtenáňise však zdá, že toto srovnáníje samozÍejmostí,
h|avně tam'
kde se Jelínekzmiřuje o stylu Weinerov;/chpovídek:

l

Ce conflit de la raisonet du subconscient[...], on peut le suivredans la
prose de M. Richard Weiner,qu'on a pu qualiÍierde cubiste á cause de sa
facu|té
de dissociationet d'analyse.[...] Les récitsde Les Furies (1911),
[...] évoquentet analysentavec une puissancepresquehallucinantecertaines aberrationsmentales,certainsproblěmesdu subconscient,compli.
quantces cas psychologiquespar une sensibilité
morale presquema|adive. [.''] Cette impressionde cauchemars'accentueencoredans le récent
|ivre de proses./eupour tout de bon ( 1933)oir la vie et la mort se mélent
dans une grotesquesarabanded'horreur ; c'est d'un intel]ectualismeefÍ-rayantqui voit le néantau fond de toutechose' qui dissěquetout avec une
fureur et une logique destructiveset presqueinhumaines."
(Jelínekl935: 308-309)

a) Následujícímzprisobemredukuje Jelínekdílo Ladis|ava Klímy na náhražku
filozofické Íozpravy'.
C'est un tragique personnage que le ma|heureuxLadislav Klíma [.'']
l'histoire de la philosophie ne prend pas trop peu sérieuxSon égocentriset le nihi|isme individualistede cet original ; il méritecepenme exagéré
dantquelqueslignes dans une histoire de la littérature.Parti de |'idéalisme volontaristede Schopenhauerpousséá l'extréme,il aboutit,en passant par Berkeley et Nietzsche, au culte de la force physique accompag|'hommeétant,
néede beauté,
dont le félinoffre le plus bel échanti|lon,
á ses yeux, un étreen décadence.7

S pozoruhodnou jasnozŤivostívytyčuje Jelínek hlavní témataWeinerov ch
prÓz: sí|apodvědomí,síla viny, šílenství,
zléhosnu, pňitom však potlačujeně.
kteréevidentnívlastnostitěchto textrj.V tomto citátu pňipomíná,Že Weinerovy
.

Jak je vidno, Jelínek odmítá začlenittoto dílo do kapitoly dějin filozofie; jistym
zp sobem však sám sebe popírá,neboťjehoveškeráana|,!zaspočívána fi|ozofic.
ké anď1/zeKlímova nietzscheánství'o pňekážkách,kteréznemožřujíobšírnější
poznávánívelk]/chčesklch básníkrive Francii, v]/stiŽněpsal Arne Novák: ,,Všechminy osobnosti[Hus, Palack]/,BŤezina],ačpatŤí
k pilíŤ m českéliteratury,pťtsobí
mo Svouzemi vícesilou myšleníneŽuměleckouSugescívlastníhodíla...Podobně

Pan Weiner vydal v roce | 9 |6 Usměvuvéodžíktítlí
zjirielé cit|ivosti, která se pŤemiíhá,aby v},listila do trochu ncsměléa melancholickéněžnosti;v textu Rozcestí(l9l8) se ale koutí bo|estípod tíhoutajemnéviny a pŤitont
toužípo prostotěa dobfotě.[.'.]Řeklo by se, žebojujesjazykem,jenŽje vjeho podáníčastotvrd]íZarputilÝ,ko.
strbaty a ztfrlpen:/'Toto vše vyjadŤujebásník v učenémjzyce, v rozsekanfch veÉích,tak zhuštěn;/ch,že skoro
pukají a stávají se ne.li temnfmi' tedy a|espoĎ hermetick]Ími;jdeo jist;/ heretismus

.

(lbid 219)

,,irla MallunÉ..'

Konflikt rozumu a podvědomí['.'] mrižemes|edovatv pr re pana R. Weinera, kteréhoby |eckdo mohl označovarza kubistickéhospisovatelepro schopnostdisociace a rozboru. [...] Povídky LíÍice(I9|7) rozebírajÍse

'

skoro halucinačnísilou určitéduševnírichyIky,určitéproblérnypodvědorní'a spojujítyto psychologicképiípady téměi chorobnou morá|nícitlivostí'Pocit jako z nočním ry vrcho|ív nedávno vydanéHže doopruv,tl
(l933)' kde Život a smn spl/vají v grotesknítanec hrúzy.V tomto textu pŤev|ádástraš|iv!intelektualismus.
kter;ÍspatŤujenicotu v podstatěvšechvěcía kÍerypitvá všes destruktivnía skoro nadlidskou vášnía logikou'

Nešťastn!
Ladislav Klíma.ievskutkutragickoupostavou[...]dějiny filozofie neberoupňílišviížněpŤehnanÝ
někoIikiádek v ději.
pŤesto
si zaslouŽí
egocentismus
osobnosti;
nihilismustétovÝstiední
a individualistick1/
pÍesBerkeleye
dospě|
a
nách literafury.Vyše|z pÍehnaného
Schopenhauerova
idea|ismu
voluntaristického
_ člopŤíkladem
a Nietzschehoke kultufyzickésíly,nadané
takovoukrásou,jížje šelmakočkovilánejlepším
věkje v jehoočích
bytostí.
upadající
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v duchu kubismu, ale neodvažujese je exp1icitněpÍiŤaditk nitextybyly psány
intelektualisjen pouze tímto málo zdaňil:/mopisem: ,,strašliv]/
;itJ*;' snaa
nicotu v podstatěvšechvěcí..'
'"', oi",v spatŤuje
',,?
tŤebanavícprovéstzvláštníana|yzuzprisobu,jaklm Jebylo
;;í uy ,istc
obzv1áštěKlímu, Demla
o'tátni spisovateledanéhoZaměŤení,
Í;k k;;"iui"
j1Ž na tomto místěmrjžemevyzdvihnout společn./rys jeho
l'iž'i" é"ooi, a|e
_
kdyŽ
je jiste pozoruhodné,že se Jelínek snaŽi na|ézt a to pokaždé,
"jt'[a.r.
dranu těchto spisovatelťl takov,Íinterpretačnínástroj, kterf
;;;"]"i"rirei
hledis.
"."-",""ii'' uvaŽovato jejich díle z neliterárníhonebo mimoliterárního
jako ve filozofii, o fenoménuredukce:Jelínekvor.".o,r,:z"*" zde hovoŤit,tak
vyčlenitz expresionismuvŠeto, co poii-ixouou interpretaci,která mu dovolí
ve dvou Směrech:ve směru
Áaía,upÍekáiku. Tuto eliminaci provádízvláště
filozofickéma etickém.

ter et jusqu'á devenir sinon obscursdu moins hermétiques,
d'un hermétisme mallarméen.5
Je pŤíznačné,
žesi Jelínekdovoluje srovnávatWeinerovobásnickéuměníjenom
s francouzsk m hermetismem.Skoro okáza|evyloučíněmecky psanouliteraturu (nezapomeřme, Že první díl Histoire de La littératuretchěque vychází v roce
1930)'vyh bá se napÍíkladvšemnarážkámna prÓzy Franze Kafky, pŤestože
byly v česk1fchzemích jlŽ známé,o Kafkovi totiž v rozsáhlém svazku tŤetíhodí|u Histoire de la littératuretchěque (skoro 500 stran) není ani jediná zmínka.
DnešnímučtenáŤise však zdá, že toto srovnáníje samozňejmostí,
hlavně tam,
kde se Jelínekzmiřuje o stylu Weinerovlch povídek:
Ce conflit de la raisonet du subconscient[...], on peut le suivredans la
prose de M. Richard Weiner,qu'on a pu qualifier de cubiste á cause de sa
facultéde dissociationet d'analyse.[...] Les récitsde Les Furies (1911),
[...] évoquentet analysentavec une puissancepresque hallucinantecertaines aberrationsmentales,certains problěmesdu subconscient,compliquant ces cas psychologiquespar une sensibilitémorale presquemaladi.
Ve. [...] Cette impressionde cauchemars'accentueencore dans le récent
livre de proses./eupour tout de bon (1933) oĎ la vie et la mort se mélent
dans une grotesquesarabanded'horreur ; c'est d'un intellectualismeeffrayantqui voit le néantau fond de toutechose,qui dissěquetout avec une
fureur et une logique destructiveset presqueinhumaines.o
(Jelínek1935:308-309)

Klímy na náhražku
a) Následujícímzprisobemredukuje Jelínekdílo Ladislava
filozofické rozpravy:
C'est un tragique personnage que le malheureux Ladislav Klíma [...]
l'histoire de la philosophie ne prend pas trop peu sérieuxson égocentriset le nihilisme individualistede cet original ; il méritecepenme exagéré
dant quelqueslignes dans une histoire de la littérature.Parti de l'idéalisme volontaristede Schopenhauerpousséá 1'extréme,il aboutit' en passant par Berkeley et Nietzsche, au culte de la force physique accompagnéede beauté,dont le fé|inoffre le plus bel échantillon,l'homme étant,
á ses yeux, un étreen décadence'i

S pozoruhodnou jasnozÍivostívytyčuje Jelínek hlavní témataWeinerov ch
prÓz: síla podvědomí,síla viny, šílenství,
zléhosnu, pŤitomvšak potlačujeněkteréevidentnívlastnostitěchto text . V tomto citátu pÍipominá,žeWeinerovy
.

Jak je vidno, Jelínek odmítá zač|enittoto dílo do kapitoly dějin fiIozofie; jistlm
zprisobemvšak sám sebe popírá,neboťjehoveškeráana|yzaspočívána filozofické anal1yzeKlímova nietzscheánství.o pŤekážkách,kteréznemožřujíobšírnější
poznávánívello./chčesklch básníkťr
ve Francii, vystižněpsal Arne Novák:.,,Všechmik pilíŤrimčeskéliteratury,pťrsobí
ny osobnosti[Hus, Palack , BŤezina],ačpatŤí
díla...Podobně
v|astního
mo Svouzemi vícesilou mvšlenínežuměleckousugescí

Zjitielécitlivosfi, která se pŤemiíhá,aby vyustila do trochu nePan Weiner vydal v roce l9l6 UsměvavéotlŤíktíní
smělé a melancholické něžnosti;v textu Rozcestí (l918) se ale koutí bo|estípod tíhou tajemnéviny a pŤítom
touá po prostotě a dobrotě' [..'] Řeklo by se, žebojuje sjazykem,jenžje vjebo podání častotvrd]Í,Zarputil:/,kostfbaty 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

(1biď;219)

Konflikt rozumu a podvědomí [...] mrižeme sledovat v prÓze pana R' Weinera, kteréhoby |eckdo mohl ozna.
čovatZa kubistického spisovatele pro schopnost disociace a rozboru. [.'.] Povídky Lítice (l9l7) rozebírají se
skoro halucinačnísilou určitéduševnírichylky' určitéproblérnypodvědorní,a spojujítyto psychologicképŤí.

' N"šťu,.ny
Lu]f,illfiffi

pŤehnany
pÍíliš
vážně
neberou
filozofie
postavou
[..']dějiny
tragickou
u,kutku

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

egocentrismus a individualistick! nihilismus tétovÝstŤedníosobnosti; pŤestosi zasloužíněkolik Ťádek v dějinách literatury. Vyšel z pÍehnanéhovoluntaristického idealismu Schopenhauerova a dospěl pŤes Berkeleye
_ člo.
a Nietzscheho ke kultu fyzické síly, nadanétakovou krásou, jížje šelma kočkovitá nejlepšímpŤíkladem

kter:/ spatŤujenicotu V podstatě všech věcí a kter;/ pitvá vše s destruktivní a skoro nadlidskou vášnía logikou'

věkje vjeho očíchupadajícíbytostí'

pady téměi chorobnou mofá]ní citlivostí. Pocit jako z nočnímúry vrcholí v nedávno vyďané Hže doopruvÁ
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|ze Ííci,Že tam, kde Jelínekpíšeo autorech,kteŤíse dajípovažovatza expresionistické'Soustňed'uje
se vícena ,,sílumyšlení,.
nežna ,,uměleckousugescidíla...s

pousserplus loin dans cette voie de
|....lil [Karel Čapek]étaitdifficile de
tout droit au nihilisme inlesquels
conduisent
i'unulyt" du subconscient
tellectuelá la négationuniverselle[...]
( i b i d . :1 9 4 )

b) Jelínekje rovněŽ schopenomezit literárníexpresionismusna odraz morá|ního stanoviska;to je pŤípadmladéhoKarla Čapka.od roku l910 Jelínekhovoií
o,,robustnosti..stylu
m|adéhoautora:,j'aurais d0 m'arréterpour parlerdu robustetalentde Monsieur Karel Čapek,auteurtrěs original et d'un talent robuste chez lequel le procédénaturaliste est étrangementméléd la caricature 8ro.
tesque,,(Je|ínek|9 12: 238)."
Slovo expresionismuszde neníproneseno_ a moŽná,žetento konceptnebyl
kritikovi tehdyještěznám. Teprve v pÍípaděZiŤivych hlubin (19|6), sbírky,kterou Kare| napsal spolu se sv1imbratremJosefem Čapkem,si Jelínekuvědomu.
je ,,revanche
du lyrisme sur le rationalismelogique" [pomstulyrismu na logickémracionalismu]a rozeznává, žeJosef sledujestejnoucestu ve svémdíle Lelio (19L7), ,,livre d'un pessimismelyrique et hal|uciné;le critique M. Rutte
y voit une ceuvrecaractéristique
de l'expressionnisme
tchěque..[knizeplnélyrickéhopesimismu a pňe|udri;kritik M. Rutte v něm spatňujetypickédílo českéhoexpresionismu](ibid': 293). Pro Jelínkamá tedy tentosměr morálnía psychologickévysvětlení:

comprend admirablementla volontétitanique de
[...] il lKarel Čapek]
i'ho.." mais son scepticisme n'admet pas la victoire de cette tendance
á percertous les mystěres'Avec une humble résignationqui n'est pas dépou'uu" de pessimisme,il préche|a soumission,|'humb|etravailetc.''
(ibid.:305)
Jelínekpociťujejakousi rilevu,když shledává, Že se Karel Čapekodvráti| od exhumanismu'jeŽ poznamepresionismuve prospěch unanimismu a umírněného
pŤedkládá
obrazjakéhosispásnénám
zde
najíspisovatelovozralédílo.Jelínek
mládí.
ho rozchodu s násilnym uměnímČapkova
Právě tento obraz Se ustálí v pojednáníchfrancouzskékritiky o Češích,
Stane se jak]/msitopos koa zvláštěo Karlu Čapkovi,známějšímZ obou bratŤí.
_
pňekladu
Továrny na absolutv
k
mentiíÍtio českéliteratuňe tak moh| tivodu
no zroku 1945 Jean Danes napsat:

Ils [les frěres Čapek]quittent|e terrainde |'intellectualismepour s'arÉter
devantles abimes inconnus du ccur humain, devant le mystěre de la fatalité[''.]Ils Sententalors que la |ittérature
n'est pas seu|ementá faire d'esprit.
de métier,de forme,et qu'elle est une grandeaffairede conscienceet de foi.,u
(ibid:292)

Čapekréunitharmonieusement1'ironie des Tchěques' cousine geÍTnaine
de l'humour anglo-Saxon,la réverieet la fantaisiedes Slaves et une factureparfois touteÍianqaise[...] Ce Slave a, en effet' trěs certainementappeléplutÓt que subi une double influence occidentale:celle du pragmatisme anglo-saxonde James qui a conduit Čapeket nombre de ses con.
temporains tchěques á rompre avec Ie titanisme de la précédente.génération avec la littérature du désespoir du pessimisme et du nihilisme et
d s'orienter vers un humanismesouriant.t2
(zdŮraznil autor,Danes 1945)

Víme, Že se bratňíČapkové,zvláštěKarel, koncem první světovévá|ky a začát.
kem první republiky orientovali na zce|ajinou filozofickou a estetickouatmo.
sféru.Jelínekto uvítá:
bien qu'elles comptentparmi |espiliers de Ia littérature
tchěque'agissenten dehors
,,Toutesces personnalités,

['''] bylo mu [Kar|u Čapkovi] zatěŽko ubíratseještě dál touto cestou anal1/zypodvědomí,která vede pŤímo
ale je.
k nihi|ismu a popíránísvěta
[.'.];[''.] obdivuhodnědobre chápe lKarel Čapek]titánskouY|:]ličlověka,
bo skepticismus nepŤipouštívítěZstvítéto schopnosti proniknout všemi záhadami. S pokornou rezignaci, jež
není prosta pesimismu, káže odevzdanost, pokornou práci atd.

de leur pays plutÓt par la force de |eur penséeque par la suggestionartistiquede |eursduvres...,'Le géniede
la linératuretchěque..(francouzsk! text: o. Šimeka J. Pasquier- pod|e německéverze _ Novák l930/l93l )'
[...] mě| bych se pozastavit ujadrného ra|entupana Karla Čapka,velmi púvodníhoautora,nadanéhorobust.
nín (alentem,u něhožse postup vIastnínaturalismupodivuhodněmísís groteskníkarikaturou[.'.]

1l

Čapek harmonicky slučuje českou ironii' sestŤenkuanglosaskéhohumoru, s|ovanskou snivost a fantazii
s mÍstyčistěfrancouzskou fakturou
pŤijÍmaldvojí
[.'.] Těnto slovan spíšesám vyhledával nežpouze trpně
západní v|iv: anglosask1/pragmaÍismus Jamesr]v, kter! piirně| Čapka a četnéjeho současníkyrozejít se s títunismem pžetlchoz,íganaruce, jQí
lilcr(ltur,u bezruulěje pesinisntu u ttihilisnu, u z,uněÍit se k směvněnut
nunanismu.

[BratĚíČapkové]opouštějípúdu intelektuá|ství, aby se zastavili pied neznámymi propastmi lidského srdce.
pňedtajemstvímosudovosti [..'] Dobie cítí,Že literaturanenípouh!m cvičenímv duchaplnosti'cvičenímprofesním. formálním. nybrž žr jde o ve|kou věc svědomí a víry'
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|ze Íici, že tam, kde Je|ínekpíšeo autorech,kteňíse dajípovažovatza expresionis.
tické,soustŤed'uje
se vícena ,,sílumyšlení..
nežna ,,uměleckousugescidíla...s

r 1 il |'KarelČapek]étaitdiffrcile de pousserp|us loin dans cette Voie de
lesquelsconduisenttout droit au nihilisme rni;u"uf'r" du subconscient
tellectuelá la négationuniverselle [...]
(ibid.:194)

b) Jelínekje rovněžschopenomezit literárníexpresionismusna odraz morálního stanoviska;to je pŤípadmladéhoKar|a Čapka.od roku l9l0 Jelínekhovoňí
o ,,robustnosti..stylum|adéhoautora:,j'aurais dt m'arréterpour parler du robustetalent de Monsieur Karel Čapek,auteurtrěs original et d'un talent robuste chez lequel Ie procédénaturaliste est étrangementméIéd la caricature 8rotesque,,(Je|ínek|9|2: 238).,
Slovo expresionismuszde neníproneseno- a možná,žetento konceptnebyl
kritikovi tehdyještěznám. Teprve v pÍípaděZiŤivjchhlubin (l916)' sbírky,kte.
rou Kare| napsal spolu se sv;im bratremJosefem Čapkem,si Jelínekuvědomu.
je ,,revanche
du lyrisme sur le rationalismelogique" [pomstulyrismu na logickémracionalismu] a rozeznává, Že Josef sledujestejnoucestu ve svémdíle Lelio (|917), ,,]ivred'un pessimismelyrique et halluciné;le critique M. Rutte
y voit une ceuvrecaractéristique
de l'expressionnismetchěque..[knize plnélyrickéhopesimismu a pŤeludti;kritik M. Rutte v něm spatÍujetypickédílo českéhoexpresionismu](ibid.: 293)' Pro Jelínkamá tedy tento směr morálnía psychologickévysvětlení:

i

comprend admirablementla volontétitanique de
[...] il [Karel Čapek]
i'torÍn" mais son scepticisme n'admet pas la victoire de cette tendance
pas déá percer tous les mystěres.Avec une humble résignationqui n'est
etc.'.
travail
|'humb|e
pou,uu"de pessimisme,il préchela soumission,
(ibid.:305)
exJelínekpociťujejakousi levu, kdyŽ sh|edává, Že se Kare| Čapekodvrátil od
jeŽ
poznamehumanismu,
a
umírněného
presionismuve prospěch unanimiSmu
najíspisovatelovozralédílo.Jelínek nám zde pŤedkládáobrazjakéhosispásného rozchodu s násilnym uměnímČapkovamládí.
Právě tento obraz se ustálí v pojednáníchfrancouzskékritiky o Češích,
a zvláštěo Karlu Čapkovi,známějšímZ obou bratňí'Stane se jakymsi topos komentáÍrio českéliteratuňe- tak mohl v tivodu k pňekladu Tovrirny na absolutno zroku 1945 Jean Danes naPsat:

Ils lles frěres Čapek]quittent|e terrainde l'intellectualismepour s'arréter
devantles abímesinconnusdu ccur humain,devantle mystěrede la fatalité[...]Ils Sententalors que |a littérature
n'est pas seulementá faire d'esprit.
de métier,de forme,et qu'e|leest une grandeaffairede conscienceet de foi.'.,
(ibid:292)

Čapekréunitharmonieusement|'ironie des Tchěques, cousine germaine
de l'humour anglo-Saxon,|a réverieet la fantaisiedes Slaves et une factureparfois toutefiangaise [. '.] Ce S|avea, en effet,trěs certainementappeléplutÓt que subi une double influence occidentale:celle du pragmatisme anglo-saxonde James qui a conduit Čapeket nombre de ses contemporains tchěques d rompre avec Ie titanisme de Ia précédente.génération avec Ia littérature du désespoir du pessimisme et du nihilisme et
d s'orienter vers un humanismesouriant.t2
,zdiraznil autor,Danes 1945)

Víme, Že se bratŤíČapkové'zvláštěKare|, koncem prvnísvětovévá|ky azačát.
kem první repub|iky orientovali na zce|ajinou filozofickou a estetickouatmo.
sféru.Jelínekto uvítá:
tchěque,agissenten dehofs
bien qu'e||escomptentparmi |espiIiers de Ia Iittérature
',Toutesces personnaIités,

[.'.] bylo mu [Kar|u Čapkovi]zatěžkoUbíratseještě dál touto cestou anal;/zypodvědomí,která vede pŤímo
(itánskouvťl|ičlověka.alejek nihi|ismu a popíránísvěta
[...];[''.] obdivuhodnědobie chápe [Karel Čapek]
jež
ho skepticismusnepÍipouští
vítězstvítétoschopnostiproniknout všemi záhadami. S pokornou rezignací.

de leur pays plutÓt par la force de |eur penséeque par |a suggestionartistiquede |eursduvres...,'Le géniede
la littérature
tchěque..(francouzskytext:o' Šimeka J. Pasquier- podle německéverze - Novák l930/l93 l )'

není prosta pesimismu, káže odevzdanost, pokornou práci atd'

[.''] mě| bych se pozastavitujadrného talentupana Karla Čapka,velmi privodníhoautora,nadanéhorobustním talentem,u něhožse posttlpvlastnínaturalisn]upodivuhodněmísís groteskníkarikaturou[''.]

Čapek harmonicky slučuječeskou ironii, sestienku anglosaskéhohumoru, s|ovanskou snivost a fantazii
s místyčistěfrancouzskou fakturou
pouze trpně pŤijímaldvojí
['.'] Tento Slovan spíšesám vyh|edával než
západnívliv: anglosask;7pragmatismusJamesr)v,kter! pÍirnělČapka a černéjehosoučasníkyroz'ejí|se s ti-

lBratíí Čapkové]opouštějípťrduintelektuálství, aby se zastavili pŤed neznámfmi propastmi |idského srdce.
nenípouh:/mcvičenímv duchaplnosti,cvičenímpro.
pied tajemstvímosudovosti[...]DobŤecítí'že IiteraÍura

tunismen pŤedchozígencruce, její li|ar(|turolrbez'ntttlějepesintisnu u nihilisnlu, a zuněčit se k sntěynéntu
humanismu.

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

331

330

L-_

Adolf Hoffmeister tento rys ještězv!,razni|,kdyŽ o několik let později napsal:

frankofilovédokona|eovládajícíjazyk. Nelze se zbavit
kri, většinouČeši:byli to
pro
Zahraničí,
bylo predurčenojejich pŤedstavouo očedoimu, že to, co vybírali
promítalido
autorťr
nebo umělcrj,kteréuvádě]i,hodnoty,pro
káv.ánípublika. Často
a
o
kterych
pŤedpok|ádají,
ževe Francii vzbudínadšeněžse nadchli u Francouzti
ní.Tak se vytváĚíbludn1ikruh vzájemně se zrcad|ícíchobraz , ktery se autenticitě
a hodnotěpŤedávanlchinformacípochopitelně stal osudovlm.
Je pŤíznačné,
Že se obroda
Tento bludn;íkruh byl však možnájiž pŤerušen.
a osmdesátychletech,nezájmuo českouliteraturu,k níždošlov sedmdesát;ích
t,!ka|apouze,,politick1/ch..textri (Patočka,Havel, Vaculík), a|e že docháze|o též
jako
k objevov4níci znovuobjevováníautor ' kteÍíby|i tehdy pŤedstavováni
pozdnímu
objevu došlodíky několika osobnostem,které
marginální.K tomuto
nevycháze|yz českéhosvěta, hlavně však díky Erice Abramsové,kterése nespočetnymipŤeklady,tvrdošíjněnabízen mi Íiancouzskémunakladatelskému
světu,podaŤilopŤimětveŤejnost,byť i nepočetnou,k četbětak náročné'jako
jsou práce Richarda Weinera, Jakuba Demla a hlavně Ladislava Klímy. Všechna tato díla mriŽemevíce či ménězaŤaditdo širokékategorieexpresionismu.
Erica Abramsová se dokonce podí|elana znovuobjevenídí|aLadislava Klímy
publika, Ťídilatotižvydáníjeho sebran1ichspisri; první vydáni Česu českého
kéhorománu vyšlo ve francouzštině(pod názvem Le Grand Roman).
KdyŽ odhlédnemeod nakladate|ského
aspektu,mŮŽemeprávem pŤedpokládat,Že šíŤení
těchto velmi originálníchděl české|iteraturypočátku20. století
podnítilopŤehodnocení
celkovéhopohledu na českouliteraturu.Tato díla totiŽ
dávajízaznítneharmonick1imhlas m v kulturnímkoncertuČecha obraz literatury ve Znamenímoudrého,smíŤlivého
humanismu, ktery byl vytvoŤenprvní
československou
republikou,je tím narušen.Ve skutečnostise zdá, že otázka
expresionismumúžeobsahovatda|eko vic nežprostouotázku literárníhovlivu.
Vyvolává totižtázánípo bytostné
jinakostijsoucna uvnitŤčeské|ileraturya je
z tohotohlediska nadána značnoupolemickou silou.

Karel Čapekaboutit á une profonde reconnaissancede l'homme, individu laborieux et d'esprit simple [.''l Les Tchěquesont combattuainsi les
traits négatifsde leur caractěre ; de nos jours en Tchécoslovaquie la littératurevivante est la littératuresocialiste' Elle ne peut rien ětre d'autre
parce qu'elle jaillit de la grande métamorphosedes hommes et des femmes. Elle n'est socialiste ni par contrainteni par utilitarisme,mais par de
saines racine slaves de tradition ancienne.'l
(Hoffmeister 1965)
Souhrnně lze Ííci'že to, co bylo v chápáníÍ.enoménu
expresionismuu Jelínka
obezŤetnározpačitost,se u pozdějšíchkritikri, kteÍího téměŤ
karikaturněnapodobovali, proměnilo v pŤedpojat1/
názor na kulturnídějiny, za|oženyna čistě
ideologickych a nacionálníchhodnotách.Jistě by nebylo těžkésledovatpodobn1/v1/vojna základě srovnánípŤedmluvk r zn1imvydánímdíla JaroslavaHaška: z osud dobréhovojáka Švejka,nihilistickéa anarchistickéfraškyo absurditě války' mnozí komentátoŤivyvodí ideologickou interpretacizabarvenounacionalismem _ rovněžjádro tétointerpretacemusímehledat u Jelínka.
Závěr: zhodnocenf

expresionismus

Jak jiŽ by|o Ťečeno,
zutiráni českého
literárníhoexpresionismuje zÍetelnější
v tex.
tech určenychpro zahran1či
nežv domácí diskusi. Je pÍíznačně'
žestudie Františka GÓtze, pŤitomtolik inspirovanéhofrancouzskou kulturou, byťby to bylo častcl
v polemickém smyslu, ztistaly ve Francii naprosto neznámé.PŤesvšechnysnahy
publikovat pŤekladyvlstižnlch pracíArne Nováka získal Jelínek postaveníjedi'
ného,,oficiálníhorozšiŤovatele..české
literatury ve Francii.'o Setkáváme se zde se
zajímav,lmfenoménemschematizace analyzy v textech určen ch pro ,,export..,
s potlačovánímnuancía diskusí,kterése odehrávaly v zemi samé'Tento fenomén
je navícposílenskutečností'
žev mezivá|ečném
a kritiko.
obdobíbyli pŤektadatelé
vé,kteŤízajišťovališíÍení
českékultury ve Francii, na rozdíl od lingvistri a histori-

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

Karel Čapek dospěl k hluboke ricrě k člověku, pracovitému a prostémujedinci Í..'] Tukto Češibojovttli s nc'
1ativníni nsl svélto charttkteru.'dnes ie v Československu živou literaturou literatura socialistická. Ani nc'
m že byt jiná, neboťpňímotryská z velké proměny mužrja žen. Není socialistickou ani z donucení, ani z uti.

FRITSCH, Jocelvne
|997 Relations
culturelles et théátre: Ia France et la Bohéme Moravie
(18s 1_ l 9g4
), doktorská práce

litarismu, ale díky zdravlm koien m starés|ovanskétradice.
o tom viz pŤíspěvekohlas A' Nováka ve Francii, sympozium v Brně, Ííjen2000-
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H A N AŠ u n H r r - o v Á

Fascinacekoncemtisíciletínemíjí- jak je vidět * ani literárnívědu,a to i pňesto,Že právě historici,lépenežjiní, by mě|i vědět,jak málo znamenajíčíslaodkazujici k pouhémuplynutíčasu.VŽdyťzlomy a pňeděly,bez nichžnelze stvoŤitdějiny jako pŤíběh'at jiŽ má zachytit epochu, autory,texty čijednotlivéjevy, vyvstanouteprveažz toho,čímje tentočasnaplněn,jak je prožívárr
a hlavně - jak bude reflektován' K stŤíděnázorťrv tomto ohledu docházísice stále
a bez ohledu na onu ',magickouhru čísel.,
v letopočtu,
to všakneznamená,Že
nemá smysl ptát se časod času,v čemvlastně spočívají
a kde se nclchdzejípŤe.
děLy,které vyuručujízasadní aněny paradigmatu, do něhožje situovdno naše
Iiter rněvědnépoznání.Tato otázka' udávajícísměr následujicí (lvaze,nenínáhodná ani jubilejně pŤíleŽitostná'
Reagujejednak na obecné'epistemologické
prob|émyliterárnívědy,jednak na skutečnost.
žesoučasné
historickéuvažoyá.
níje podmíněno,a do značnémíry ve svych vlstupech i pňedurčeno,
pňedcházejicimt koncepcemi literární historie. Právě z tétotradice pŤebírámejak1/si
''základní obraz 1iteratury..,kter;/ však neníjen sumou poznatkťr,nezbytnou
faktograÍickouv1/zbrojíhistorika' n;Íbrž
takékomunikačním
modelem s určuji
cími sémanticklmivazbamia dispozicemipro v1/znamovou
a hodnotovouklasifikaci zkouman ch jevri. Nespokojíme.lise tedy jen s uznávanymijmény
a znám,lmi tituly,ale budeme-lise taképtát,co je to za cestu,na kteroujsme
jako historici vrŽeni, za jakych okolností,s jak11imizámérya k jakémucíli byla kdysi vyt čena,ptáme se v podstatěna svév|astnímožnostiotevŤít
dialog,
v němžby i vzdalujícíse hlasy Iiteraturyminul;ich stoletízněly živěa pro dne.
šeksmysluplně.
První syntetick,!obraz dějin české|iteratury,tedy svym zprisobemzavazuji.
cí i pro následovníky,vyvstával postupněz di|abadatelskégenerace,která prisobilaprávě na pňelomu19' a 20. století'Postupnáproměnametod,jakoŽ i vys|edky široce za|ožené
heuristiky, vyvrcho|ily dějinanri J' Vlčka, J. Jakubce
a kolektivnínrdi|emLiteratura českdI9, stoleÍí'PŤireflexi těchto děl stála dosud stranou otázka,jakou toli pŤi kludeníztikladníchkamen českého
literrirní.
ho dějepisectvípro 20. stoletísehrálo ncirodníobrození.
-lJ /

Vzdaluiící
se h|asy|iteratury
minu|fchstoletí
HANA ŠunHelovÁ

Fascinace koncem tisíciletínemíjí- jak je vidět _ ani literárnívědu, a to i pÍesn, Že právě historici' lépenežjiní, by měli vědět,jak málo znamenajíčíslaodkazujícik pouhémuplynutíčasu.Vždyťzlomy a pŤeděly,bez nichŽ nelze stvo.
rit dějiny jako pŤíběh'at jiŽ má zachytit epochu, autory,texty čijednotlivéjevy, vyvstanou Íeprveažz toho, čímje tentočasnaplněn,jakje prožívána hlavně - jak bude reflektován. K stŤíděnázorúv tomto ohledu docházi sice stále
a bez ohledu na onu ,,magickouhru čísel..v letopočtu,to však neznamená,že
nemá smysl ptát se časod času,v čemvlastně spočívajía kde se nacházejí pŤe.
děly, které vyznačujíztisadní změny paradigmatu, do něhožje situovrÍnonaše
poznriní'Tato otázka, udávajícísměr následujicí vaze, nenínáliterdrněvědné
hodná ani jubilejně pŤí|ežitostná.
Reagujejednak na obecné,epistemologické
prob|émyliterárnívědy,jednak na skutečnost,
Že současné
historickéuvaŽováníje podmíněno,a do značnémíry ve sv1/chv1istupech i piedurčeno,pŤedcházejícimi koncepcemi literární historie. Právě z tétotradice pŤebírámejaklsi
,,základníobraz literatury..,kter1fvšak neníjen sumou poznatkri, nezbytnou
faktografickou vlzbrojí historika, nybrŽ takékomunik,ačním
modelem s určuji
cími sémanticklmi vazbami a dispozicemi pro vyznamovou a hodnotovouklasifikaci zkouman1ichjev . Nespokojíme-li se tedy jen s uznávanymi jmény
a známlmi tituly, ale budeme-li se taképtát, co je to za cestu, na kterou jsrne
jako historici vrženi,za jakych okolností's jaklmi zámérya k jakémucíli by.
la kdysi vyt1ičena,
ptáme Se v podstatěna svévlastnímoŽnosti otevrítdialog'
v němžby i vzdalujícíse hlasy |iteraturyminul;/'chstoletízněly živěa pro dnešeksmysluplně.
První syntetick1iobraz dějin českéliteratury, tedy sv;im zp sotlem zavazu1ící i pro následovníky,vyvstával postupněz díla badatelskégenerace,která prisobila právě na pŤelomu|9, a 20. století'Postupná proměnametod, jakoži v!sledky široce za|oŽenéheuristiky' vyvrcholily dějinami J' Vlčka, J. Jakubce
a kolektivním di\em Literatura česki t9' století.PŤi reflexi těchto děl stála do.
sud stranou oÍázka,jakou roli pŤi kladení základních kamen českéholiterdrního dějepisectvípro 20' století sehrálo nrirodníobrození.
))l

Do dějin vstoupila tato doba již JungmannovouHistorií literatury české
(v rozš.vyd. 1848).Doba,,vzkŤíšení..byla
zde pojednánastejnějakopŤedcházející etapy - pňehledem produkce, v jejímŽkomentáŤinechybí ocenění dosavadníchvfsledk obrozensklch snah.Jakkoli to pro českoukulturu znamena|o
nesmírněmnoho, s evropsk m dějepisectvímreprezentovan;/m
díly C. G. Gervinuse, J. Micheleta, A' Thierse aj. se Jungmannovopojetímíjelo.PŤitomrrizně formovanékoncepce idejíjako nositelridějinnéhovlvoje _ od Herdera ažpo
Hegela _ nebyly u nás ničímneznám,lm(|ze se o tom dočístnapŤ.u Nebeského' Hurbana, Šmídka,
Sabiny).lVytvoňit obraz česk ch dějin v tomto duchu dokázal všakpouze Palack;/.Není divu, žedobovérivahy o českém|iterárnímdě1episu vyjadňujínespokojenosts dosavadnímstavem,a|e taképňedstavu,jak!
smysl a cíl by měla tato činnostmít:,,[...]historie|iteraturyjest skutečněkolébkou našehonovéhopísemnictví,..
ŤíkáSabina Ve stati Literatura a literární
dějepis(l866)' ,,onazajisténám objevila'Žejakls udrŽující
princip všemipohromami nejtrudnějších
dob nás prováze|,oŽivujepostupživotaa národníhoru.
chu našeho..(Sabina 1916: 371). Právě tento ,,princip..jako by se historikrjm
stále nedaŤilovystihnout,a pŤekonattak pouhou bib|iograÍickoupopisnostliterární produkce. D vody toho, Že literárnídějepis u nás ,,v;íšese nepovznesl..
(ibid-:369) vidí Sabina v krátkosti časuna vědeckoupŤípravutakovépráce. Jeho vlastnínerispěšné
pokusy stejnějako dějiny Tieftrunkovy nebo Šemberovy.
však naznačují,že tento prob|émbyl patrně složitější
a nepochybněby zasluhoval pozornost i současn1/ch
historikri.
Mnohem v1/raznější
podobu mě|a pňedstavao tomto období
a zformovanější
v utvaŤejícím
se společenském
vědomía dění.Nebylo snad veÍejné
aktivity, od
hasičsklchspolkri, Soko|a ažpo pěveckésbory a čtenáňské
kroužky,kteréby se
nedovolávaly národníchidejí konkretizovan ch jiŽ pŤedtímV procesu národního sebeuvědomování.3
To, co dÍívetvoŤi|omytologizujícíaspektytohotoproce.
su a ideově stmelova|očinnostbuditelrina počátku19. století,v šedesátychletech stále více nablvalo podoby mytologickéhopŤíběhu,jenŽmá svéaktéryhrdiny, nepŤátele,vzory a mučedníky,své emblematickékulisy (,,české
cha.
loupky..)i pÍiznačné
v;íjevy(objev ,,nejsvětějších
památek.._ Rukopičesk1/ch
'

sri, Havlíčkovozatčení)'Hlavně všakbyl tento mytick]i pÍíběhschopen postihvzkňíšení..
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nouthodnotu' vyznam a dramatičnost,,zázračného
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básnickych
figur
poezii
v
ruchovské
generace
stejnějako
nictvím
proslovri
slavnostních
a
veŤejn1/ch
pňednášek
(J.
Barák,
K'
Sladkovrétorikou
by|
zapÍádán
jedním
Grégr).
dojazyka
a
myšlení
E.
doby'
aby
se
stal
z nejsky,
faktor nacionálníideologie.5
púsobivějších
Ani mysl a cítěníhistorikrj nemohly blt tohoto v|ivu ušetÍeny.
V dějepisecfrazeo|ogií,hlavně však
tvíse mytus národníhoobrozeníprojevovalpŤíznačnou
zapouštělkoŤenydo mikrosvěta biograÍicklch studií o jednotliv;íchosobnosmonografieY. Ze|ené1gch.Pracemi,jako jsou napŤíkladSojkovi Našimužové,
ho Život J. Jungmanna nebo Rybičkovi PŤedníkŤisitelénrjroda českého,|ze do.
ložit'jak Se postavy obrozensk;/chaktérr]nenási|něpňesouvajíz roviny spolem1/tudo oblasti historiografieajak se tínl zároveř začínají
čenského
tvoŤitkonk dějinám národníhoobrození.Nicménětyto dílčí,
tury axiologickéhopŤístupu
byťheuristicky velmi cenné,životopisnésondy nestačily,aby se obrozensky
mytus,kolektivně sdílenyjakospolečenskypostoj avyraz vědomíobnovenénárodníidentity,proměnil v ideu dějin českéliteratury.
Teprvev osmdesát ch letech nastalzlom, jehožrozsah a drisledkynás opravřují mluvit o konci paradigmatunárodníhoobrození,o rozpadum1;itu,
kter;Ímžila společnostdruhépoloviny l9. století,a o vzniku nov ch idejí,jimiž a z nicllŽ
budežítčeskáliteratura(alespořjejí část)v pŤíštích
desetiletích.Útokna Rukop'sy' kterj podnikli vědci a publicisténa stránkáchčasopisuAthenaeum,se stal
symbolemtěchto změn. Podstatnéa|e je, žezde nešlojen a v prvéŤaděo vědec.
kou stránkusporu:,,NeběŽitpouzeo pravostnebo nepravostrukopisri,..psalMasaryk, ,,ale o to, aby volno bylo kaŽdémuvědeckésvé pŤesvědčení
kdekoli
a o čemkolipňednésti,
t...] jde teď o to, smí-lise v národě k|idně a rozváŽnénejen mysliti, ale veňejněi mluviti o záhadáchnárodase tykajících,
jde o to,jsme-li
již tak vzdělaní,žesnesememíněnírrizná,aťje podávákdokoli a kdykoli
[...]...
D raz,jejžMasaryk zÍete|něa jednoznačněpoloži|na mravníaspektrukopisnéV pŤednášce
Meč, kniha, rádlo popisuje J. Barák českouminulost takto: .'Genius národa nemilosrrlněsvrŽen
z presto|u svého majestátu a matka v|asťubohá. tisíckráte do krve zraněná a zbodaná, svíje|a se v bolestech,
o šatjejímetránlos ajižjiž hlási|i se nepŤátelé,
aby umíráčkemodzvonili národu ztyranému.A on pŤecenezemiel, jen strnu|! by| _ a zÍnračn! lék,jejž mu podáva|a činorodá |áska ma|éhoh|oučku našich věrn;fch synú,našichbudite| , životuhasínající
opět probudil [...]..(Barák l884:6).

PŤeh|edo vlivu evropskéfi|ozofie dějin na českéhistoriky v I9. stoletípodává napÍ.A. Pražák (|922:3-6):
srov. téžA. Novák, J' V Novák (l99.5:6|7_22).

r
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Srov. K. Sabina, Dějepis literatun.českosklvenskt sturéu stžednírlobr (|86| ), A. V Šembera,Dějiry.íeči u li.
(| 858_68' 3 sv.), K. Tieftrunk, Historie literatun' české(|874).
teratu5' českosloven.t/<r'

Ze Sojkova životopisuV Hanky: ,.Tak činili ti mužovénašehověku, tak čini|i Hanka náš a láskajejich vla.
stenecká,hle| - novévyloudila světy.Požehnánabyla prácejejich
[...]velk! roj hor|ivcrjse vyÍíti|- dejžBťth!
aby na základech prvními apošto|y našimi položen/ch z rumu a pope|e vyvstal:Ích,skvě|c se vznes|a budova

Tyto projevyjsou sledovány a interpretoványzejménav pracíchV Macury (l998), J. Raka (I994) a ve sbor-

národní..(Soika l862: 69)'

nícíchz plzeřsk1Ích sympozií, vydávanlch od roku l983 ÚČsL ČsAv a NG v Praze.
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Do dějin vstoupi|a tato doba již Jungmannovou Historií literatury české
(v rozš.vyd. l 848). Doba ,,vzkŤíšení..
byla zde pojednánastejnějako pŤedcházejici etapy - pÍehledemprodukce, v jejímžkomentáňinechybíoceněnídosa.
vadníchv]lisledk obrozenskychsnah.Jakkoli to pro českouku|turuznamenalo
nesmírněmnoho, s evropsklm dějepisectvímreprezentovan;imdíly C. G. Gervinuse, J. Micheleta, A. Thierse aj. se Jungmannovopojetímíjelo'PŤitomrrjz.
ně formovanékoncepceidejíjako nositelrjdějinnéhov;ivoje- od Herderaažpo
Hegela - neby|y u nás ničímneznám,lm(|ze se o tom dočístnapŤ.u Nebeského, Hurbana,Šmídka,Sabiny).'VytvoŤitobraz českychdějin v tomto duchu dokázal všakpouze Pa|acky.Není divu, Že dobovérÍvahyo českémliterárnímdějepisu vyjadŤujínespokojenosts dosavadnímstavem,ale taképŤedstavu'jak1/
smysl a cíl by měla tatočinnostmít:,,[...]historie|iteraturyjest skutečněko.
|ébkounašehonovéhopísemnictví,..
ŤíkáSabina ve stati Literatura a literární
dějepis (1866)' ,'ona zajisténám objevila, Že jak1/sudržující
princip všemi pohromami nejtrudnějších
dob nás prováze|,oživujepostup ŽivoÍaanárodníhoruchu našeho..(Sabina 1916: 371). Právě tento ',princip..jako by se historikrim
stále nedaŤilovystihnout,a pŤekonattak pouhou bibliografickou popisnostliterární produkce. D vody toho, Že literárnídějepis u nás ,,v;/šese nepovznesl..
(ibid.: 369) vidí Sabina v krátkosti časuna vědeckoupŤípravutakovépráce. Jeho vlastnínerispěšné
pokusy stejnějako dějiny Tieftrunkovy nebo Šemberovy'
však naznačují,Že tento problémbyl patrně složitější
a nepochybněby zasluhoval pozornost i současn;Ích
historikri.
Mnohem v1iraznější
a zformovanějšípodobu měla pŤedstava
o tomto období
v utvďejícímse společenském
vědomía dění.Nebylo snad veŤejné
aktivity, od
hasičskch spolkri, Sokola ažpo pěveckésbory a čtenáňské
kroužky,kteréby se
nedovolávaly národníchidejí konkretizovanlch jiŽ pŤedtímv procesu národního sebeuvědomování.3
To, co dŤívetvoŤilomyto|ogizujícíaspektytohoto procesu a ideově stmelova|očinnostbuditelrina počátku19. století'v šedesát]ích
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cha|oupky..)i pÍiznačné
vyjevy (objev ,,nejsvětějších
památek.._ Rukopičesk1/ch
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Y.7'e1enétech.
hoŽivot J. Jungmanna nebo Rybičkovi PŤedníkŤisiteléntÍrodačeského,lze doz roviny spoleložit,jak se postavy obrozensk ch aktér nenásilně pŤesouvají
mjtu do oblasti historiografieajak se tínrzároveĚ začínajitvoŤitkončenského
k dějinám národníhoobrození'Nicménětyto dílčí,
tury axiologickéhopŤístupu
byťheuristicky velmi cenné,životopisnésondy nestači|y,aby se obrozensk!
jako společensk postoj av,lraz vědomíobnovenénám;ftus,kolektivně sdílen1/
rodníidentity,proměnil v ideu dějin české|iteratury.
Teprvev osmdesát ch letech nastalz|om'jehožrozsah a dús|edkynás opravřují mluvit o konci paradigmatunárodníhoobrození'o rozpadum)'tu'ktery'mžila společnostdruhépoloviny l 9. století,a o vzniku nov ch idejí'jimiŽ a z nichŽ
budežítčeskáliteratura(alespoř její část)v pŤíštích
desetiletích.Útok na Rukopisy' kter! podnikli vědci a publicisténa stránkáchčasopisuAthenaeum,se sta|
symbolemtěchto změn. Podstatnéaleje, žezde nešlojena v prvéŤaděo vědeckou stránkusporu:,,Neběžítpouzeo pravostnebo nepravostrukopisti,..psal Ma.
saryk, ,,ale o to, aby vo|no bylo kaŽdémuvědeckésvé pňesvědčení
kdekoli
a o čemkolipŤednésti,
t...] jde ted'o to, smí-lise v národě klidně a rozváŽnénejen mysliti, ale veŤejněi mluviti o záhadáchnárodase t1ikajících,
jde o to,jsme-li
již tak vzdělaní,Že snesememíněnírrizná,aťje podává kdoko|i a kdykoli [. ' ']...
Driraz,jejžMasaryk zŤetelněa jednoznačněpoloŽi|na mravníaspektrukopisné-
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V piednášceMeč, kniha' rád|o popisuje ]' Barák českouminu|osttakto: ,.Genius národa nemilosrdně svržen
z prestolu svého majestátu a matka v|asťubohá. tisíckráte do krve zraněná a zbodaná, svíje|a se v bolestech,
o šatjejímetán Ios ajižjiž hlási|i se nepŤátelé'
aby urníráčkem
odzvonili národu ztyranému.A on pŤecene.
zemŤel,jen strnu|! byl - a zázračn! lék.jejž mu podáva|a činorodá |áska ma|éhohloučku našich věrn:/ch sy.
nú,našichbudite|ťr,
životuhasínající
opět probudil [...]..(Barák l884:6)'

PŤehledo v|ivu evropskéfi|ozofie dějin na českéhistoriky v I9. stoletípodává napĚ.A. Pražák (|922:3_6\:
srov. téžA. Novák, J' V Novák (|995:6|7_22),

:
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Srov. K. Sabina, Dějepís literdtu^,časkosk,venskj sturéu stžednírlobr (|86| ), A. V Šenbera,Dějinl íečiu li.
,erutun' českosloycnskr'( | 858_68, 3 sv'), K. Tieftrunk, Historie literu|u^' české(1874).

Ze Sojkova ŽivotopisuV Hanky: ,.Tak činili ti mužovénašehověku, tak činiIi Hanka náš a láskajejich v|astenecká,hle! _ novévyloudila světy' PoŽehnánabyla prícejejich [...]ve|k! roj hor|ivcťr
se vyŤítil- dejžB h!
aby na základech prvními apoštoly našimi po|oženfch z rumu a pope|e vyvstal;/ch, skvě|e se vznesla budova
národní..(Soika L862: 69\.

Tyto projevyjsou sledovány a interpretovány zejména v pracích V Macury (l998), J. Raka (|994) a ve sbor.
nícícbz plzeřskfch sympozií, vydávanfch od roku l983 ÚČsL ČsAv a NG v Praze.
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ho podvrhu, byl pŤesnětím derem' kteq1imíňildo bodu, na němŽ celá mytolo.
gizujícinacioná|níkoncepcespočívala.
BouŤliváodmítaváreakce společnostito
jen potvrdila.Vítězstvíargumentrivědeckékritiky, od filologie ažpo pa|eografii,
v pŤípadě
Rukopis otevňelomladégeneracihistorikrjcestu k interpretaciobro.
zenskéhohnutímimo rámec vládnoucínacioná|níideologie.oJest|ižetedy rozbitím m]Ítuztratil národ něco z i|uzi o sobě samém,věda naopak získalamožnost
reflektovatdějiny národníkultury s kritick]/mnadhledemajeho prostŤednictvím
se postupnědobíratonéstále chybějícív vojovéideje'
I v tomto oh|edurazil cestu m|adébadatelskégeneraci osmdesát)ichlet Masaryk' Jeho hledání smyslu česk)ichdějin pŤedstavovalo
právě tu Životadárnou
otázku, s nížse pňítomnostobracík minulosti: na místopÍedstavo zázračném
vzKíšeníslávy českéhonároda, zplaně|fch ve frázich, zprofanovan;icha rozdroben]ichve sluŽbě partikulárnímzájm m' bylo tĚebapostavit vizi, jež bude
adekvátnípŤítomnostia takédostatečněnosná, aby vystihla historick! smysl
existencečeskéhonároda.Masaryk to všena|ezlv ideji humanity a reformovanéhonáboženství.
JejíkoÍenyshledávalsice aŽ v husitství,ale zapojil do níi aktérynárodníhoobrození:v kontinuitě humanitníchtradic vyzdvihl proti Jungmannovi Dobrovského'ocenil Kol|ára' Bolzana, Šafafíka,
Palackéhoa zejména
Havlíčka.Jest|ižev dílecha činnostitěchtoosobnostívrcho|i|aidea humanity,'
jeŽ - podle Masaryka - stojí nad ideou nacionální,dostává v tomto aspektu
i proces národníhoobrozeníširší,|ze ňícievropsk! v,lznam cesty za vyššími
ideály lidstva. Na dosahu tétomyšlenkyneměnínic ani skutečnost,
žeMasarykova historická konstrukcevyvolala ňadupo|emik a z hlediska odbornékritiky
v lecčemsneobstála'' Rozhodujícíbylo' že demytizaceobrozeníodblokovala
cestuk historickéreflexi celéminulosti české
literatury:jakmi|e pŤesta|y
o hodnotě a vyíznamuobrozenívypovídathlavně sny, iluze a frustraceztělesněném .
tem o vzKíšení,mohla byt tatodoba zasazenado širších
a reá|n ch historick1/ch

potom začalvytváíeti její obraz jakožto vrcholnéfáze
souvislostí.Z nich Se
ideovéhov1yvoječeskéliteratury.
Tyto možnostinebyly využíványhned a u každéhohistorika.V devadesát1/ch
jak ji vyjadňovaladí|aVlčletech všakjiž bylo zíejmé,že nová koncepce,tak
jež se u většiny
kova a Jakubcova,ponese hlavní linii historickéhozkoumání,
zejménak době obrozenské(J. Hanuš' J. MábadatelrisoustŤedilopÍíznačně
potom
A. Novák, M. H1/sek,A. Pražák)'V jejich
generaci
napŤ.
mladší
v
chal,
pojetídějin českéliteratury zaujimá právě obrozeníklíčovoupozici etapy,kteiá obnovu.jeonu pŤedpokládanouv vojovou kontinuitu a v niž takédochází
otvírácestu do kontextumoderních
k novémurozkvětu, kterj národníliteratuŤe
evropskych literatur.
děTím všakproblémy nekončily,nybrŽ začina|y.V pevnémrámci ,'pÍíběhu..
jin českéliteratury bylo možnésnáze otevÍítkonkrétníoÍázky,napŤ.problémperíodízace,literárních směrú' zkoumání baroka i vlivti náboženskych,bez pŤedsudkrizvažovatroli německy psanéliteratury(viz. práceA. Krause, o. Fischera,
žes takto konkrétněza.
S. Sahánka,E. Wintera,J. Vašici,V. Jiráta).Je pŤirozené,
cílen m zkoumáním se objevovaly i novémetodologické otázky. V polemikách
let tak krystalizoval noa čtyŤicát]Ích
a rivahách objevujícíchse během tŤicát1,ich
jež
kladla těžištědějinnéhopovf teoretich./základ literárněhistorickékoncepce'
její
uměleckéstruktury' TÍebažekritika
hybu literatury do specifrckézákonitosti
z ŤadPraŽskéholingvistickéhokroužkumíŤilapŤitomi na vědeckosta objektivitu metod,s nimižpracovali následovníciVlčkovi a Jakubcovi,samotnyobraz dějin literaturyvytvoŤen na pŤelomustoletínebyl těmito spory zpochybněn',
pÍedmětuvěZneškodněnímobrozenskéhom tu tím,žebyl učiněnsoučástí
deckéhopoznání, nezmize|y jeho stopy a oh|asy.V povědomí společnostipŤeŽíval(a pŤežívá)
dál jako obecny kulturnífenomén, ktery reprezentuje národní
tradici a umožřuje oživitji podle potÍebyv konkrétní,obecně sdělnépodobě
znám1ych
postav,charakteristikči emblémrj.o zachovánítétokontinuity se postaralynejen školníčítanky,ale takémnohéveÍejnéprojevy,v nichž šlo o národníreprezentaci$ubilea - napr. v negativnímvymezeníreakce surrea|istrina
pohŤbu
máchovskéoslavy;l0o tňiroky později všakuž,,národnímaniÍ'estace..pŤi
Máchov;íchostatkŮna Vyšehradě)'Zv|ášť,
vyraznéa mnohostranněse obrozensk! mltus uplatnil v době okupace, kdy obava o národníidentitu obracela po-

J. Herben v doslovu k vzpomínkám na rukopisné boje: ',Rukopisn! boj znamena| nám boj vědecké pravdy
s tzv' zdrav1/m instinktem národa' Národní instinkt prohrál v boji rukopisném. Vyhrálo pŤesvědčení,
že národ
má mít pro všecku svou práci, pro svťljživot a pro svou víru poznatky zdťrvodněné,žejejich konání nemťrŽe
b t Ťetězemnahodi|!ch ná|ad a ko|ísáníod domněnky k domněnce..(Herben l9l l: 89).
,'Idea humanity se nezastavila pŤedce|ními a politick;/mi šrařky, pŤedtěmi šrařky i za nimi lidé všude stejně
nryslili a spě|i k stejnym cílrjm vo|nosti a lidskosti. U nás však všecky tyto tužby evropského myšlení docela
pŤirozeně se pojily k snahám našíčeskéreformace, a pÍávě proto našeznovuzrozeníje historick! v,!vo1zce|a

Srov.Mukďovského polemika s A. Grundem (l97 | )' diskuse v PLK nad MukaŤovského
studiíPolákova VznešenostpŤírody(Vodička l969: 3l9l'

pŤirozen;la část všeevropskéhovyvoje vribec,. (Masaryk 2000: 20).
Několikaletou diskusi, kterou vedli češtíhistorikové nad Masarykovou koncepcí, pfib|ižuje sborník S2rrr

Kritickou reflexi obrozenského mÝtu a jeho role v ku|turní tradici národa vyjadÍuje zejména stať K. Teiga
Revolučníromantik K' H. Mácha v jubi|ejnímsborníkuvydanémsurrea|istyÁni labuťttni L nu (|936).

a snrr/ čz.rlnt'/rdějin l|]95*l9.1lt (Have|ka |995).
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ho podvrhu, byl pÍesnětím derem, kter! míŤildo bodu, na němžcelá mytologizujícinacionálníkoncepcespočívala.
BouĚIiváodmítaváreakce společnostito
.;enpotvrdila.Vítězstvíargument vědeckékritiky, od filologie ažpo paleografii,
v pŤípaděRukopis otevŤelomladégeneraci historik cestu k interpretaci obrozenskéhohnutímimo rámec vládnoucínacionálníideologie..Jestližetedy rozbitím m]/tuZtratil národ nécoz i\uzí o sobě samém,věda naopak získala moŽnost
reflektovatdějiny národníkultury s kritickym nadhledemajeho prostŤednictvím
se postupnědobíratonéstále chybějícívyvojovéideje.
I v tomto ohledu razil cestu m|adébadatelskégeneraciosmdesát ch let Masaryk. Jeho hledání smyslu česk;/chdějin pŤedstavovalo
právě tu životadárnou
otázku, s nížse pÍítomnostobracík minulosti: na místopňedstavo zázračném
vzKíšeníslávy českéhonároda, zplaněl;fchve frázích, zprofanovan]/'ch
a rozdroben]ichve služběpartikulárnímzájmrim, bylo tŤebapostavit vizi, jeŽ bude
adekvátnípŤítomnostia takédostatečněnosná' aby vystihla historick! smysl
existencečeskéhonároda.Masaryk to všenalezl v ideji humanity a reformovanéhonáboženství.
JejíkoŤenyshledávalsice ažv husitství,ale zapojil do níi aktérynárodníhoobrození:v kontinuitě humanitníchtradic vyzdvihl proti Jungmannovi Dobrovského,oceni| Kollára, Bolzana, ŠafaŤíka,
Palackéhoa zejména
Havlíčka.Jest|ižev dílecha činnostitěchto osobnostívrcholila idea humanity,'
jeŽ - podle Masaryka - stojí nad ideou nacionální'dostává v tomto aspektu
l proces národníhoobrozeníširší,lze Íícievropsk]i v,lznam cesty Za vyššími
ideály lidstva. Na dosahu tétomyšlenkyneměnínic ani skutečnost,
žeMasarykova historická konstrukcevyvolala Ťadupo|emik a z hlediska odbornékritiky
v lecčemsneobstála.*Rozhodujícíbylo, že demytizaceobrozeníodblokovala
cestu k historické reflexi celéminulosti českéliteratury: jakmile pŤestalyo hodnotě a vyznamu obrozenívypovídathlavně sny, iluze a frustraceztělesněném!tem o vzKíšení,mohla b]it tato dobazasazena do širšícha reá|n.ychhistorickrich

potom zaěa| vytváÍet i její obraz jakožto vrcho|néfáze
souvislostí.Z nictl se
ideovéhovlvoje české|iteratury.
Tyto moŽnostinebyly využiványhned a u každéhohistorika.V devadesátlch
jak ji vyjadŤovaladíla Vlčletechvšakjiž bylo zYejmé,že nová koncepce,tak
ponese
hlavní
linii
historického
zkoumání,jež se u většiny
Jakubcova,
a
kova
(J, Hanuš, J. MápŤíznačně
zejména
k
době
obrozenské
soustŤedilo
badatelri
chal, v mladšígeneraci potom napŤ.A. Novák' M. H sek' A. Pražák).V jejich
pojetídějin českéliteratury zaujimá právě obrození klíčovoupozici etapy, která obnovuje onu pŤedpokládanou v vojovou kontinuitu a v niŽ také dochází
k novémurozkvětu, kter1inárodní literatuŤeotvírá cestu do kontextu moderních
evropskych literatur.
děTím všakproblémy nekončily,nybrŽ začina|y.V pevnémrámci ,,pŤíběhu..
jin českéliteratury bylo možnésnáze otevÍítkonkrétníotázky, napŤ.problémperiodizace, literárních směrri, zkoumání baroka i vlivťr náboženskfch' bez pŤedsudkúzvažovatroli německy psanéliteratury (viz, práce A. Krause, o. Fischera,
žes takto konkrétněza.
S. Sahánka,E. Wintera, J. Vašici, V. Jiráta). Je pŤirozené,
cílen;fmzkoumáním se objevovaly i novémetodologické otázky. V polemikách
let tak krystalizoval noa rivahách objevujícíchse během tŤicát;/cha čtyŤicát1fch
q/ teoreticlc./základ literiírněhistorickékoncepce,jeŽ kladla těžištědějinnéhopohybu literatury do specifickézákonitosti její uměleckéstruktury.TÍebažekritika
z ŤadPraŽskéholingvistického krouŽku míŤilapiitom i na vědeckost a objektivitu metod,s nimižpracovali následovníciVlčkovi a Jakubcovi,samotn! obraz dějin literatury vytvoŤenyna pŤelomustoletínebyl těmito spory zpochybněn.9
pŤedmětuvěZneškodněním
obrozenskéhom1/tutím,žebyl učiněnsoučástí
deckéhopoznání, nezmizely jeho stopy a ohlasy.V povědomíspolečnostipŤeživa|(a pÍeživá)dál jako obecny kulturnífenomén, ktery reprezentuje národní
tradici a umožřuje oživitji podle potÍebyv konkrétní'obecně sdě|népodobě
znám ch postav,charakteristikči emblémťr.
o zachovánítétokontinuity se po.
staralynejen školníčítanky,ale takémnohéveŤejné
projevy, v nichž šlo o národníreprezentaci(ubilea - napŤ'v negativnímvymezeníreakce surrealist na
máchovskéoslavy;too tÍiroky později všakuž,,národnímanifestace.,pÍipohÍbu
Máchov1/chostatk na Vyšehradě).Zv|ášt vyrazněa mnohostranněse obrozensk]fm tus uplatnil v době okupace, kdy obava o národníidentitu obracela po-

J- Herben v doslovu k vzpomínkám na rukopisné boje: ,'Rukopisn! boj znamenal nám boj vědecké pravdy
s tzy. zdrav m instinktem národa. Národní instinkt prohrál v boji rukopisném. Vyhrálo pŤesvědčení,
že národ
má mít pro všecku svou práci, pro svťljživot a pro svou víru poznatky zdtivodněné, žejejich konání nem Že
b1ítŤetězemnahodillch nálad a kolísání od domněnky k domněnce.. (Herben l9l l: 89).
..Ideahumanity se nezastavi|apŤedcelnÍmia po|itickymi Šrařky.pÍedtěmi šrařky i za nimi Iiáévšudestejně
nryslili a spě|i k stejnlm cí| m vo|nosti a |idskosti' U nás však všecky tyto tužby evropského myšlenídocela
pňirozeně se pojily k snaiám našíčeskéreformace, a právě proto naše znovuzrození je historick! vlvoj zce|a
pÍirozen! a část všeevropskéhov/voje vribec.. (Masaryk 2000: 20).

Srov. MukaŤovskéhopo|emika s A. Grundern (l 97 l ), diskuse v PLK nad Mukaiovského studií Polákova VzneŠenost
pŤíIody(Vodička l969: 3l9).

Několikaletou diskusi, kterou vedli češtíhistorikové nad Masarykovou koncepcí, pŤibližuje sborník S2ar
o snn'sl česlcíchrlějin l895_19j8 (Have|ka l99.5).

Kritickou reflexi obrozenského mltu a jeho role v kulturní tradici národa vyjadÍuje zejména stať K. Teiga
Revolučníromantik K. H. Mácha v jubilejním sborníku vydaném sumealisty Áni labuťani L na (|936)'
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Zornost básník , vědcrj i čtenáňské
veíejnostik zápasu našich buditelri,jakož
i k dílrim i životuklasikťr19. sto|etí.
I kdyŽ se role ,,mytického..
a ,,vědeckého..
pŤíběhu
dějin oddělily,neby|aliterárníhistoriezcela chráněnapŤedrizikem, žeprostÍednictvím
latentněexistujícího obrozenského
mytu bude manipulovánaurčitouideologií.Již ve dvacátlch letech se toto nebezpečíohlašovalov interpretacíchobrozenskych osobnostíu Z.
Nejedlého'V jeho v;,ikladech se však nevracelyjen patetickétÓny rétorikysedmdesát)icha osmdesátychlet,n;ibrŽ i známá,,nrytická..
schémata
hodnotov ch opozic: napŤík|ad
nálepkyuvědomě|ého
v|astenectví
najednéstraněa protiliáovénečeskostina druhépostavi|yproti sobě Ty|a a Klicperu, buržoazníliberalismus
oslabovalv,lznam J. Jungmanna,zatímco|iteriírní
postavababičkyB. Němcové
byla pov]išenana největšího
českéhofilozofa'Il Schematickouklasifikaci, která
míŤí
z literaturydo problematikyspolečenské
a politické,využil J. Fučík(l95l ),
když napŤíklad
B. Němcovou proměnil z mučednicev bojovnici za společensk
pokrok, zatímcoRettigovévymezil místove Zpátečnictvíbiedermeieru.
Tyto pokusy oživit obrozensk]im;ítusv historickémdiskursu a využítho na
podporu názor , kterépňesahovalyrámec literárnítvorby ajejího historického
zkoumání,neměly by patrněvětšív;/znam,kdyby nedošlok po norovépolitické a společenské
změně. Jakmi|e se však tota|itníideologie zmocnila duchovníhoŽivota společnosti,učini|az literatury,stejnějako z|iterární historie,sv j
vlastnínástroj.|2Pro tento komunikačnímodel se obrozensky mltus hodil pŤedevšímsvou sémantickoustrukturouvyužívající
opozic' Ty potom umožřova|y
ideově správně ajednoznačnědanéjevy určit,napŤíkladjakonepŤátelečeského
lidu proti obětav m vlastencrim,vyhrotit protiklady materiálníbídya duchovní
velikosti, odlišit sobectvíprivátníchzájmri od osobníoběti pro zájmy kolektivu'l] Celkov1iobraz obrozenístači|opotomjiž jen obsahověupravittak, aby odpovídal základni tezi, podle nížnejde pouze ojazykovou a kulturníobrodu národa, n1/brž
hlavně o změnu ce|éhospolečenského
iádu.'oodtud byl již jen krok
tssll
Z. Neiedl!' o rikolech našíliteratury (l949): ..My potŤebujemesocialistickou literaturu, nejalclkoli realismus, ale
smia|istick realismus. Literarurajejeden z nejrnocnějšíchprostŤedkú,jímž
rnoŽno vychovávat' vést,vzdělávat lid
a niírod[..'] Literatum nepoučujejen' nep sobíjen na mozek, zachucuje celémyš|enílidí ['..]..(Nejedl! l953: |9).
(tamtéŽ):',Neapomínejme ani na chvíli, že u nás, a právě v kultuŤe,jsou stá|eještě dvě fronry: so.
cialistická a reakční.[...]Kde ide boj, tam nenížádnéhostŤedu'ajako ve všem,tak i v kultuŤea tedy i v literatuŤejde dnes boj, osrr:í,houževnat;í..(Nejed|! l953: 34).
Z. Nejedl

Z. Nejedl!' Sociá|ní idea u obrozensk1/chspisovate|Ů(|922):,,Proto hlavní idea českéhoobrozeníjesÍpo.
vznésti a tím osvoboditi tzv. nra|éhoč|ověka..(Nejedl/ l9.53:96).
3+Z

k vytvoŤeníanalogií s realitou padesátychlet. V. Macura v knize Šnstn, věk
mluví v tétosouvislosti piímo o tom, že ,,obrozeníse stává metajazykempopisu aktuálníkulturnísituace..(Macura 1992:63), do nížse promítajízkušenosti
stejnějako opojeníz kolektivity
z vá|ky,nadšeníz osvobození ,,vzkŤíšení..
zítÍperspektivu
Zejména
tuto
socia|istick1/ch
světa.
lepšího
,,šťastn1/ch
azvize
(události
aktéŤi
a
pŤibliŽovat'
konkretizovalji
obrozensk!
m1/tus
kri..pomáhal
byli vzory) a svou vlastní kulturní a etickou hodnotou, v národě zaŽitoujiŽ
období,jist1/mzprisobemsakrálizoval.
v pÍedválečném
m1/tus(otruba L969:23941) prohistoriese neo-obrodičsk1/
literární
V rámci
jenŽ
verzi
historického
',pÍíběhu.,, zárove vyjadŤovalnovou ideu
měnil v oficiální
ja{/msi
hodnotovym rozhraním,kteréurčovase
tak
opět
stalo
vfvoje. obrození
pŤedcházejících
období
a pŤedjímalopokrokovécí|ebuliteratury
a
stíny
lo světla
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místokonstruktu
ideologická
šablonazvulgarizo.
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(byťčastochybujícího)
jádro
Drisledky této
19.
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století.
nového
která
tvoÍila
vanéhomarxismu,
jen
pokleslou
historioneprojevily
historie
se
paradigmatu
litertÍrní
proměny v
a pŤív
učebnicích
v1ikladech,
jež
popu|arizujících
v
rozbujela
zejména
grafii,
se
jí
práce
i
nejv1/Zasaženy
byly
klasikti
apod.
k
edicím
v
komentáŤích
ručkách,
znamnějšíchosobnostíliterární vědy: MukaŤovsk!, kter! již nedlouho po rinorovémpŤevratunaznačilsvou kritikou strukturalismu|oajalituideologii nahrazující
svobodu myšlení,odpovídal za marxistickou koncepci tzv. akademickych Dějin
české
literatury.|5Pojetí,v němžje literaturavysledkem tŤídněspolečensh.ichzápasri,nenív tomto dílejen verbálníprok|amacírivodrjk jednotliv1/msvazk m,
nfbrž skutečněreprezentujevlvojovou ideu azávazq/ rihel pohledu. Protiklad revolučníhoradikalismu a buržoazníhokonzervatismu vystupuje zde zvlášt vyrazně právě v uvozujícíchpartiíchdvou dí|Ůvěnovanjch 19. století.Dá.li se mluvit
o vfjimkách, potom k nim patÍíkapitoly o počátcíchobrozeníod F' Vodičky.To
všaknic neměnína věci, že právě jeho prukopnická teorie o vjvoji struktury dějin mohla v tétodobě pÍeŽivatužjen v modifikovanépodobě jako teze o,,tikolech..,ježje tÍebav zájmu společenskypokrokového{voje Ťešit.'o
obrat..v pozdějších|etech,poo tom, co v pÍedválečném
díle MukaŤovskéhopŤedjíma|ojeho,.metodologick!
jednává studie H. Šmahe|ové(| 998).
Y rcct, |942 pub|ikoval Vodička syntetizující a programovou studii Literární histoÍie' její problémy a koly'
v nížbyly formulovány h|avní teze struktura|istickékoncepce dějin literatury. V padesátych letech toto pojetí
určit m zprisobem revidova| s ohledem na marxistické teorie vnášenédo literární vědy, aniž však pňistoupil na

dogmatické zkes|ování této metodologie. Tento svár i prolínání obou koncepcíjsou patrnéze.iménav knize
Ces4. u cíle \brczenské literatun. ( I 958)'
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Zornostbásník , vědcri i čtenáňské
veŤejnostik zápasu našichbuditel , jakož
i k dílrimiživotu klasikri l9. století.
I když se role ,,mytického..
a ,,vědeckého..pŤíběhu
dějin oddělily, nebyla literární historie zcela chráněna pňedrizikem, žeprostŤednictvím
latentněexistujícího obrozenskéhomytu bude manipulována určitouideologií.Již ve dvacáqíchletech se toto nebezpečí
ohlašovalov interpretacích
obrozensk ch osobnostíu Z.
Nejedlého.Vjeho vykladechse všaknevracelyjenpatetickétÓny rétorikysedmdesát]ych
a osmdesát ch let,n]íbrž
i známá,,mytická..schémata
hodnotovlch opozic: napŤíklad
nálepky uvědoměléhovlastenectvínajednéstraněa protilidovénečeskostina druhépostavily proti sobě Ty|a a Klicperu, buržoazníliberalismus
oslaboval v,lznam J. Jungmanna, zatímcoliterárnípostava babičkyB. Němcové
byla pov]/šenana největšího
českéhoÍilozofa.''Schematickouklasifikaci, která
míŤí
z literaturydo problematikyspolečenské
a politické'vyuŽil J. Fučík(1951),
když napŤíklad
B. Němcovou proměnil z mučednicev bojovnici za společensky
pokrok, zatimco Rettigovévymezil místo ve zpátečnictvibiedermeieru.
Tyto pokusy oživit obrozensk1imltus v historickémdiskursu a vyuŽítho na
podporu názor , kterépňesahovalyrámec literární tvorby a jejího historického
zkoumání,neměly by patrněvětšívyznam, kdyby nedošlok potinorovépolitické a společenské
změně. Jakmi|e se však totalitníideologie zmocnila duchovníhoŽivota společnosti,učinilaz literatury,stejnějako z|ttetárni historie,svrij
vlastnínástroj.'2Pro tento komunikačnímodel se obrozensk! m1itushodil pŤedevšímsvou sémantickoustrukturouvyužívající
opozic. Ty potom umožřovaly
ideově správně ajednoznačnědanéjevyurčit,napŤíkladjakonepŤátelečeského
lidu proti obětav m vlastenc m, vyhrotit protik|adymateriálníbídy a duchovní
velikosti, odlišit sobectvíprivátníchzájmŮ od osobníoběti pro zájmy kolektivu''j Celkov obraz obrozenístači|opotomjiž jen obsahověupravittak, aby odpovídal základnítezi, podle nížnejde pouze ojazykovou a kulturníobrodu národa' nlbrž hlavně o změnu celéhospo|ečenského
Ěádu..aodtud byl jižjen krok
odkazuji na stati ve sborníku Zdeněk NeiedlÍ o liÍeratuíe(|953)'
Z. NejedlÝ' o tiko|ech naŠíliterarury (l949): ,.My potŤebujemesocialistickou literaturu,neja$koli realismus, ale
socialistick;/rea|ismus.Literatumjejeden z nejrnocnějšíchprostÍedkťr,jímž
rnožnovychovávat' vést,vzdělávat |id
a národ [..'] Literatum nePoučujejen, nepťrsobíjen
na mozek, zachlacuje celémyšlenílidí ['..J..(Nejedl! l 953: l 9)'
Z. Nejedly (tamtéž):,'Nezapomínejme ani na chvíli' že u nás, a právě v kultuŤe,jsou stále ještě dvě fronty: so.
cialistická a reakční'['..] Kdejde boj, tam není žádnéhostÍedu,ajako ve všem, tak i v kultuie a tedy i v literatuŤejde dnes boj, ostr]/,houževnat!.. (Nejedlf l 953: 34).
Z. Nejedl ' Sociální idea u obrozensk;/ch spisovate|ú(l922): ,'Proto h|avní idea českéhoobrození jest po.
vznéstia tím osvoboditi tzv. ma|éhočlověka..(NejedlÝ l9.53:96).
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věk
padesát]Ích
let. V. Macura v knize Šťastn|,
k vytvoŤeníanalogií S reatitou
metajazykempopise
stává
pÍímo
že
o
tom,
souvislosti
,,obrození
této
v
mluví
promítajízkušenosti
su aktuálníkulturnísituace,.(Macura 1992:63), do nížse
_ ,,vzkiíšení.,
jako
z kolektivity
opojení
stejně
Z
osvobození
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z vá\ky,
zitÍperspektivu
socia|isticklch
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,,šťastnych
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a z vize
ji (události a aktéŤi
pŤibližovat,
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m
tus
obrozensky
kú..pomahal
j1ž
byli vzory) a svou vlastní kulturní a etickou hodnotou, v národě zaŽitou
jist;ym
sakrálizoval.
zprisobem
období,
v pŤedválečném
m1/tus(otruba 1969:2394|) proV rámci literárníhistoriese neo-obrodičsk1/
jenž
zároveř vyjadŤovalnovou ideu
verzi
historického
v
oficiální
,,pÍíběhu..,
měnil
rozhraním,kteréurčova.
hodnotovfm
msi
stalojak
tak
opět
se
obrození
vfvoje.
pokrokovécíle bupŤedjímalo
a
pŤedcházejících
období
literatury
a
stíny
lo světla
znamenalo,že na
to
diskursu
dobového
hlediska
Z
širšího
směŤování.
doucího
svobodného
svého
v
intencích
historik
docházi
k
němuž
dějin,
konstruktu
místo
(byťčastochybujícího)poznáni,byla dosazenaideologická šablonazvulgarizovanéhomarxismu, která tvoŤilajádro novéhomltu o 19. století.Dtisledky této
proměny v para'digmatu litertirní historie se neprojevily jen pokleslou historiografii,1ežse rozbujela zejménav popularizujícíchv]/kladech,v učebnicícha pŤíručkách,v komentáŤíchk edicím klasikrj apod. Zasaženyjí byly i práce nejqiznamnějších
osobnostíliterárnívědy: Mukďovskj, kter! již nedlouhopo rinorovémpŤevratunaznačilsvou kritikou strukturalismuloajalitu ideologii nahrazující
svobodu myšlení,odpovída}za marxistickou koncepci tzv. akademickych Dějin
záčeské
Pojetí,v němžje literaturav1isledkem tÍídněspolečensh./ch
literatu1y.15
pasri, není v tomto díle jen verbální proklamací rivodri k jednotliv;.fmsvazk m,
n1ibrŽskutečněreprezentujeq/vojovou ideu azávazryl hel pohledu. Protiklad revolučníhoradikalismu a buržoazníhokonzervatismu vystupuje zde zv|áštvyrazně právě v uvozujícíchpartiíchdvou dílŮ věnovan ch 19. století'Dá-li se mluvit
o vfjimkách, potom k nim patŤíkapitoly o počátcíchobrozeníod F. Vodičky.To
všaknic neměnína věci, že právě jeho prrikopnická teorie o q/voji struktury dějin mohla v tétodobě pÍežívat
užjen v modifikovanépodobě jako teze o,,rikolech..,ježje tŤebav zájmu společenskypokrokovéhov1ivoje Íešit''o
po.
o tom, co v pŤedválečném
díle MukaŤovskéhopŤedjímalojeho',metodologick:/ obrat..v pozdějšíchletech'
jednává studie H. Šmahelové
(l998)'
V roce l942 publikoval Vodička syntetizující a programovou studii Literární historie, její problémy a rikoly'
v nížbyly formulovány h|avní teze struktura|istickékoncepce dějin literatury. V padesát:Ícb]etech toto pojetí
na
určit}'mzp sobem revidova| s ohledem na marxistické teorie vnášenédo Iiterární vědy, aniž však pňistoupiI
knize
dogmatické zkreslování tétometodologie' Tento svár i protínáníobou koncepcí jsou patrnéZejména v
Cesn' u cíle obroz,enskéli|erutun' (l958)'

343

,]

Drjsledkem možnosti vyuŽivat konjunkturá|něideoqi potenciál literatury
19.stoletíbyl i zv!šen1izájem badatelŮo toto období.Paradoxně,právě díky tomu začalyz díla mnohfch, kteňív mezíchsvlch moŽnostínerezignovalina vědecképoznání'vyvstávatkontury poněkudjinéhistorie' neŽ byla ta,jež se dala
VtěSnatdo schématdobovéideologie.Svědectvío tom najdemev Ťaděmonografií,ve sbornících,
v komentáňích
k edicím(zejménav Knihovně k|asikŮ).Bez vět.
šinytěchto pracíse dnešnístudium neobejde.A v tom je právě problém:neboť
s poznatky,kteréobohacujíhorizont našehovědění,pŤebíráme
i jistou ideovou
- právě v tom se tatokoncepcelišíod jikoncepci,v nížse zrodily.Jejínebezpečí
n;ich historick]ichči teoreticklch konstruktri- spočíváv tom, žeparadigmaliterárněvědného
myšlenízejménav padesát]icha dí|emi v šedesát]ich
tetechbylo
zbavenointelektuálnísvobody a vychlleno z ettckénormy vědeckéhopoznání.
V praxi to pŤedurčova|o
dva typy postojri'První akcepÍova|
z vnějškudosazen! ideologick rámec a cíl zkoumání.V tomto schématubylo možnénejen
pÍeŽit,ale i pěstovatsi v jeho rámci ma| svět vlastníchzájm a neškodnch téma! an1žbylo nutnéověňovatsi epistemologick1idosah a smys| takovépráce.
Druhj, postoj se více či méněvědomě vričitomuto vnucovanémuschématuvymezoval, reflektoval ho a činil _ byťnepŤímo_ pŤedmětemzkoumání- napŤíklad jako obecn teoretick1iproblém(srov.studie napŤ.M. otruby, M. Červenky' F. Vodičkyze šedesát1ich
a sedmdesátychlet).Tímtousilovn1imhledánímal.
ternativybyl však i tento postoj poznamenándobovou ideologií,neboťjivtahoval do hry, právě tím,jak se ji snažilnahraditněčímprotikladnÝm,tedy v prvé
jako je napiíklad logická kauzalita, systémov popls, moĚadě''objektivním..,
del apod. D raz na exaktnost(,,nezneužitelnost,.)
metod, spojeny s vírou v objektivitu poznání,jsou zde tedy z velkéčástikonstruovan mi argumentyv dobovém',tichémsporu..vědy s ričelovostí
ideologie.
Mezi oběma postoji je však ještě jeden zce|a zásadni rozdi|. První typ da|
vzniknoutjakésišedézÓně literárněvědného
myšlení,kterérozhodněne|zeupŤít
odbornouerudicía vjednotlivostechmnoho dobrého.Thto linie však,právě s odkazem na svézásluhy, v podstatě znorma|izovala to, co ve vědě nikdy normální
blt nem že:odňeknoutse možnostipochybovat, reflektovat svtij vztah ke světu
avziÍna sebeodpovědnostZa v|astnívolbu.V české
literárnívědě se tak vytvoŤijež si |ze osvojit
la tradicerespektupŤedautoritamia náchylnostik schématrim,
a reprodukovat'Na místěmocenskéhodiktátu ideologie,ktery ji formoval v počátcích,
stŤídají
se dnes aktuá|nítrendya uznávanéosobnosti.V jejich stopáchlze
jít stejn1/m
rizprisobemjako kdysi za ideologickoudirektivoua opět bez velk1;ich
zik proplouvat provozem současné
vědy. Naproti tomu druhy typ postoje,jenžpo
svémvzdorova| vnějšímt|akŮm' udržoval- zejménaprostŤednictvim(lzkévazby
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vričinov1impodnětrim(sémiostrukturalismua takéotevÍeností
k pŤedválečnému
kontinuitu
vědeckého
myšlení.'7
Pracemi badatelri,kteŤí
estetika)
ti[a, recepční
|et
navázali,
osvobozova|ase |isedmdesát
ch
a
osmdesát5ích
během
na futolinii
vypoŤádat
se s m;ii
risilí
historikťr
ideologie.
Svědčí
o
tom
z
moci
věda
terárni
porinorová
marxistická
historiografie.''
koncepci
dějin
svou
za|oŽLla
němŽ
1"m,na
Tema nrírodníhoobrozeníse tak opět ocitlo v centru procesu, kter1isvlm qiznamem pŤesahovalliterárněvědnouproblematiku l 9. sto|etí.
V Macurově knizeZnamení zroduje děnív době národníhoobrozenízachyurčit;íkulturnímode|.To podstatné
ceno sítísémiotick]/chvztahri vytváÍejících
_
jako její nosnépi|íŤe- začleněny
jsou
je,
struktury
dokonce
této
do
však Že
pro
pĚíběh
m;itu'
Tím' žese takto sta|pňedměobrozenského
vazby
sémantické
ideologizujícíideje: uŽ
vnějšku
dosazované
i
svou
moc
z
ztrati|
tem zkoumáni,
jak
na
věci
dívat
a hlavnějakje hodpŤíběh'
se
kter1i
určuje,
to neníkanonicky
či umělce.
je
v
režii
historika,
v
hry,
ať
uŽ
intencích
manipulován
sám
ale
notit,
prostor
veškeq/
jako
tím
pozňe|
a
uvolnil
sám
sebe
by
mltus
ZpÍedmětněním
historikovi.Dnes uŽ |zeÍici, že těmito změnami se pŤeddvaceti lety zakládalo
novéparadigma literární historie. od saméhopočátkus ním by|a spojenadrivěra historika v možnostodstupu od pÍedmětusvéhozkoumání,a tím i v imunitu vŮčijakémukolimytu' Tenkrát šlo o pŤirozenoureakci na stav historiogramyšlenív bec. Je všaktaková nezávis|ostvrjbecmoŽná?
fie a literárněvědného
_ ptáme se dnes, kdy pracujemes obrazem literatury,jenŽ v tétovíŤevznika|.
poŤáV sémiotickém
vztahuk minu|ostise jednotlivostihistorickéskutečnosti
dajído skupin,jež mohou byt podány jako znaky toho či onoho obecnéhojevu.
Nezaujatáobjektivitatakovéhoanalytickéhopostupu_ a s ní i emancipacehistorika _ ale končí,jakmil e píicházi na Ťaduurčenív znamovéhohorizontu pro tyto
znaky.Do jeho podoby se totiŽpromítávše,čímjsme zasazenido dějin:jako historicijistě v prvéŤaděkontinuitoupoznání,lujakoosobnostipak individuá|nízkušeností,
viděnímsvěta,sv mi vizemi i dezi|uzemi'I když tedy
nepÍenositelnym
těžkomrjžeb1ittakoqf referenční
horizontobjektivní,nadčasov a nadosobní,lišíse pňecijen od jinlch konstruktú:nenítotiŽ dosazenz vnějšku,nybrŽ vzniki
uvnití v procesu semiÓz1,- je to vys|edek otevÍenéhoa reflektovanéhodialogu
s minulostí'Ve snaze po demytizaci a odideologizovánínárodníhoobrozenídomyšIení(smahelová:2000).
o ro|i strukturalismuviz ve studii Kontexty současného
Iiterárněvěrlného
Zejménav díle V Macury, ale takédalších,i neliterárníchhistoÍik dostávala literatura|9' sto|etínovou po.
dobu, v nurohémodlišnou takéod prototypu ustavenéhona počátku 20. století.
V Gadamerově hermeneutice je tato zakotvenost v tradici poznání vyjádŤenajako ,,pŤedporozumění..(pÍedchr]dnévědění),kterépŤedjímáa vymezuje ,,hledánípravdy...Srov. Grondin (|997 |4|42).
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D sledkem možnosti využívatkonjunkturá|něideovy potenciál literatury
l9. stoletíbyl i zvyšen1izájembadatelrj o toto období.Paradoxně, právě díky tomu začalyz díla mnoh;ich,kteŤív mezíchsvlch možnostínerezignovalina vědecképoznání,vyvstávatkontury poněkudjiné historie,neŽ byla ta, jež se dala
vtěSnatdo schématdobovéideologie.Svědectvío tom najdemev íaděmonogra.
fií,ve sbornících,
v komentáŤích
k edicím(zejménav Knihovně klasikŮ)'Bez vět.
šinytěchto prací se dnešnístudium neobejde.A v tom je právě problém:neboť
s poznatky, kteréobohacujíhorizont našehovědění,pŤebírámei jistou ideovou
- právě v tom Setatokoncepcelišíodjikoncepci,v nížse zrodily.Jejínebezpečí
nych historickychči teoreticklch konstrukt - spočíváv tom, žeparadigmaliterárněvědnéhomyšlenízejménav padesát1icha dílem i v šedesátlch letech bylo
zbavenointelektuálnísvobody a vych1ilenozetickénormy vědeckéhopoznání.
V praxi to pňedurčovalo
dva typy postojri'První akceptovalz vnějškudosazen1lideologick rámec a cíl zkoumání.V tomto schématubylo moŽnénejen
pÍežit,
a|e i pěstovatsi v jeho rámci mal1isvět vlastníchzájmi a neškodn1ich
témat, aniž bylo nutnéověŤovatsi epistemologick;/dosah a smysl takovépráce.
Druhj, postoj se více či méněvědomě v či tomuto vnucovanémuschématuvymezoval' reflektoval ho a čini|- byťnepŤímo_ pŤedmětemzkoumání- napŤíklad jako obecny teoretick prob|ém(srov.studie napŤ.M. otruby, M. Červenky' F. Vodičkyze šedesát1ich
a sedmdesátychlet)' Tímtousilovn1/mhledánímalternativybyl však i tentopostoj poznamenándobovou ideo|ogií,neboťjivtahoval do hry, právě tím,jak se ji snažilnahraditněčímprotik1adn;./m,
tedy v prvé
jako je napŤíkladlogická kauzalita, systémov popis, moŤadě,,objektivním..,
del apod' Dťrrazna exaktnost(,,nezneuŽitelnost..)
metod, spojeny s vírou v objektivitu poznání'jsou zde tedy z velkéčástikonstruovan mi argumentyv do.
bovém',tichémsporu.,vědy s rlčelovostí
ideologie'
Mezi oběma postoji je však ještě jeden zce|a zásadní rozdíl. První typ da|
vzniknoutjakésišedézÓně |iterárněvědného
myšlení,kterérozhodněnelze upiít
odbornouerudicía vjednotlivostechmnoho dobrého.Tato linie však,práyě s od.
kazem na svézásluhy, v podstatěznormalizovalato, co ve vědě nikdy normální
b1itnemriže:odÍeknoutse možnostipochybovat, reflektovat svúj vztah ke světu
avziÍna sebe odpovědnostZa vlastnívolbu.V české
literárnívědě se tak vytvoŤi.
la tradice respektu pÍedautoritami a náchylnosti k schématrim,jež si lze osvojit
a reprodukovat' Na místě mocenskéhodiktátu ideologie, ktery ji formoval v počátcích,
stŤídají
se dnes aktuálnítrendya uznávanéosobnosti.Vjejich stopáchlze
jítstejnymzpŮsobemjako kdysi za ideologickoudirektivoua opět bez velk;/chri.
vědy. Naproti tomu druhy typ postoje,jenžpo
zik proplouvat provozem současné
svémvzdorova| vnějšímt|akrim,udržoval. zejménaprostÍednictvim(lzkévazby
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vričino1im podnět m (sémiostrukturalismua takéotevŤeností
k oíedválečnému
- kontinuituvědeckéhomyšlení.'7
kteŤí
Pracemi badatelťr,
estetika)
Jt.a,recepeni
se
lilet
navázali,
osvobozova|a
a
osmdesát
ch
sedmdesátlch
během
linii
na futo
Svědčío tom i risilíhistorikrjvypoŤádatse s m ideologie.
terárnivédazmoci
porinorovámarxistická historiografie''8
tem,na némžza\oŽi|asvoukoncepci dějin
v centru procesu, kter]/sv]/m vfznaocitlo
se
tak
opět
obrození
Témaniroďniho
problematiku
l9. století.
literárněvědnou
pŤesahoval
mem
v
době národníhoobrozenízachydění
knizeZnamení
zroduje
V Macurově
kulturnímodel. To podstatné
VytváŤejících
určit1/
vztahrj
sémiotick1/ch
ceno sítí
- dokonce jako její nosnépi|íÍe- začleněny
jsou
této
struktury
je,
ďo
Že
však
vazby pro pňíběhobrozenskéhom1itu'Tím' žese takto stal pŤedměsémantické
i svou moc z vnějškudosazovanéideologizujícíideje: už
tem zkoumáni, zÍraÍt|
pŤíběh,
ktery určuje,jakse na věci dívata hlavnějakje hodkanonicky
to není
je
uŽ v režii historika,či umělce,
v intencíchhry, ať"
manipulován
sám
ale
notit,
jako by mltus pozŤelsám sebe a uvolnil tím vešker prostor
ZpŤedmětněním
historikovi' Dnes už LzeÍíci,že těmito změnami se pŤeddvaceti |ety zakládalo
novéparadigma literdmí historie. od saméhopočátkus ním byla spojenadťtvěra historika v možnostodstupu od pŤedmětusvéhozkoumání,a tím i v imunitu vričijakémukolim tu. Tenkrát š1oo pÍirozenoureakci na StavhistoriogramyšlenívŮbec. Je všaktaková nezávislostvrjbecmožná?
fie a literárněvědného
- pt.ámese dnes' kdy pracujemes obrazem literatury,jenž v tétovíŤevznikal'
poŤáV sémiotickém
vztahu k minulosti se jednotlivostilristorickéskutečnosti
dajído skupin,jež mohou byt podány jako znaky toho či onoho obecnéhojevu.
Nezaujatá objektivita takovéhoanalytickéhopostupu _ a s ní i emancipace histohorizontu pro tyto
rika _ ale končí,jakmi|e pÍicházína Ťaduurčenív;Íznamového
znďcy' Do jeho podoby se totižpromítávše,čímjsme zasazenido dějin: jako historicijistě v prvéÍaděkontinuitoupoznání,'ojakoosobnostipak individuá|nízkušeností,
viděnímsvěta,svymi vizemi i deziluzemi. I když tedy
nepŤenosite|n]lim
a nadosobní,litěžkomrižeblt takov1,ireferenčníhorizont objektivní,nadčasov1i
šíse pÍecijen od jinlch konstruktťl:není totiŽ dosazen z vnějšku, nybrŽ vznil<i
dialogu
uvnití v procesu semiozy - je to vlsledek otevÍenéhoa reÍ-lektovaného
s minulostí.Ve snaze po demytizaci a odideologizováni národníhoobrozenídoo roli strukturalismu viz ve studii Kontexty současnéholiterárněvědného myšlení (Šmahelová:2000).
Zejména v díle V Macury, ale také dalších,i neliterárních historikú dostávala literatura l9. století novou po.
dobu, v nrnohémodlišnou takéod prototypu ustavenéhona počátku 20' století.
V Gadamerově hermeneutice je tato zakotvenost v tradici poznání vyjádŤenajako ,,pňedporozumění..(pÍed.
chťrdné
vědění),kterépiedjímá a vymezuje ',hledánípravdy...Srov' Grondin (|991: |4|42).
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spěla tedy česká|iterárníhistorie k proměně pňístupti,
kterésice nemohou vést
k ,,objektivnímu..
poznání,kterévšakstŤeží
jeho ,,pravdivost..
(v hermeneutickém
smyslu) reflektovánímkonstruovanostidějin a historikovapostavení.
JestliŽednes navazujemena tuto koncepci,která stavína racionalitěa zpŤerlmětnění,neznamenáto, žejsme vyvázáni z ambivalencevztahu k dějinám:iraci.
onalitamytu, i|uzívnostrúzn ch idejí,to vše,co se takédoŽadujesvéhonároku na
pĚíběh'avšak,,vědeckouhistoriografií..je
zavrhováno,dostávásvtijprostorve áče,
,Z.dá
která mrižeblt románovoufikcí,parodiíi happeningem
.20
se,jakoby se dějiny |iteraturya literaturasamasnaŽilyo totéž:
vtáhnoutdo svéhostŤeduto, čímmo.
hou b t manipulovány,a potom,aťuŽ analytickoureflexívztah , konstruovánínl
paradigmat,nebo ifiktivním obrazemčismíchem,tytojevy uchopit'pojmenovar,
a tak vlastněsv1imzp sobem zneškodnitjejichideologic$ potenciál'Českéliteriárnívědě je takovy piíStupzvlášťpotŤebn]i:
pro kletbu,ježji stihla v minulosti,
a hlavně pro živ,!dialog se vzdalujícímise hlasy literaturyv budoucnosti.
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1' PŤíznačnápro to je napiík|ad skutečnost'
že V Macura ztvárnil dobu národního obrození ziÍoveIi také v románové fikci. Souvisejí s tím i hry dalšíchautor s historií a historiky, jako napŤ.M. Urban (ktsletlní tečkuztt
Rukopis.).
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AN T oN í Nr r ,tĚ Š Ť n r u

a dvacáté- pňineslaznačnypočetdějin českéliteratuDvě staletí- devatenácté
ry. Jejich zevrubnéprostudováníje velmi svízeln!, pŤitomvšak naléhavyrikol.
tÍi zák|adni poznatky by mě|y ze srovnánía studia dosavadních
PŤinejmenším
dějin českéliteratury vyplynout a pomoci zejménadnešníma budoucímhistorikrjm českéliteratury: l) jaké metoclypouŽili pňi syntetickémv1ik|aduo dějinách českéliteratury literárníhistorikovév minulosti; 2) jak! princip byl využitpňi dělenív;/kladuna riseky či kapitoly, tzn. jakou periodizaci autoŤitěchto
dějin volili; 3) jaky korpus literárníchdě|je společn'!rŮzn,lmdějinám českéliteraturya která díla se dostala pouze dojedné syntézydějin české|iteratury.
Česk1/
literárníteoretika historik RenéWe|lek, kter většinuŽivotastrávil ve
Spojenychstátech,vydal v letech l955 aŽ 1965monumentálnídí|oÁ History of
Modern Criticism. ostatně _ touto tematikouse zab val i v dalšíchpracích.Literárníhistorie,v anglosaskychzemíchoznačovanájako ,,criticism,.,začínápodle Welleka v polovině l8. století.RenéWe|lek má ovšemna mysli tzv. velké
literaturytehdejšídoby, k nimž nepatĚilys|ovanskéliteratury- a už vribec ne
českáliteratura 18. století'V Německu je značněrozšíŤen
názor,Že teprve práci Georga Gottfrieda Gervinuse (1805-187l) Geschichteder poetischenNationalitrjt v pěti svazcích z let l835-42 je moŽnépovaŽovat za dějiny německéliteratury,odpovídající
jaká se kladou na syntetickézpÍacopňísnějším
kritériím,
vánídějin určiténárodníliteratury'
Poměry v české|iterárníhistoriografiia českémku|turnímživotěv bec sotva umoŽĎovalypÍedběhnoutv našemoboru Němce nebo s nimi i jen držetkrok.
Bylo by proto málo plodnésrovnávatv;ivoj bohemrstickéliterárníhistoriografie s v vojem literární historiografie německé.Daleko poučnější
jsou shody
a rozdíly českéhoprostňedía situacípo|skou.A to tím spíše,Že Poláci byli od
začátkul9' stoletív mnohémohledu po značnědlouhou dobu Čechrimvzorem'
pŤedevším
v rrizn1ichfilologick1/chdisciplínách.Dnešnídějiny národníchliteratur mají za riko| podat v k|ad o v;1ivojipísemnictvíširšímvrstvám zájemcri.
Vedle rozsáhle koncipovanychděl Iiterárníhistoriografiepňedevším
pro zájemce z Ťadtzv' humanitníinteligencese píšía vydávajídějiny českéliteraturypro
stŤední
školy a náročnější
zpracováni- častojako skripta - pro vysokoškolské
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kol.
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dějin české
a budoucímhistoliteratury:l) jakémetoclypouŽili pňi syntetickém
rik m české
v kladu o ději.
nách českéliteratury literárníhistorikovév minulosti; 2) 1ak! princip byt využitpÍi dělenív;rkladu na seky či kapitoly, tzn' jakou periodizaci autoňitěchto
dějin volili; 3) jakÝ korpus |iterárníchděl je společnyrŮzn;/mdějinám českéliteraturya která díla se dostala pouze do jednésyntézydějin českéliteratury.
Česk]1i
literárníteoretika historik RenéWellek, kter většinuživotastrávil ve
Spojenfch státech,vyda| v letech 1955 aŽ 1965 monumentálnídí|oÁ History of
Modern Criticisnt. ostatně - touto tematikouse zab val i v dalšíchpracích.Literárníhistorie,v ang|osaskychzemíchoznačovanájakcl ,,criticism,,,začínápodle Welleka v polovině 18. století.RenéWellek má ovšemna mysli tzv. ve|ké
literaturytehdejšídoby' k nimž nepatňilyslovanské|iteratury- a uŽ vribec ne
českáliteratura l8. století.V Německu je značněrozšíŤen
názor,že teprve práci Georga Gottfrieda Gervinuse (1805-137l) Ceschichte der poetischenNationalitdt v pěti svazcíchz tet 1835_42je moŽnépovaŽovatza dějiny německéliteratury,odpovídající
pŤísnějším
kritériím,jaká se kladou na syntetickézpracovánídějin určiténárodní|iteratury'
Poměry v české|iterárníhistoriograÍiia českémkulturnímŽivotě vťrbecsotva umoŽĎovalypňedběhnout
v našemoboruNěmce nebos nimi ijen držetkrok.
Bylo by proto málo plodnésrovnávatv voj bohemistickéliterárníhistoriogra|re s v;ivojem literární historiografie německé.Daleko poučnější
jsou shody
a rozdíly českéhopros edí a situacípo|skou.A to tím spíše'Že Poláci byli od
začátkul9. sto|etív mnohémoh|edupo značněd|ouhoudobu Čechrimvzorem,
pÍedevším
v r zn ch filo|ogickychdlscip|ínách'Dnešnídějiny národníchliterafur mají za rikol podat vyklad o v11ivoji
písemnictvíširšímvrstvám zájemcŮ'
Vedle rozsáhle koncipovanychděl literárníhistoriograÍiepŤedevším
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studentyÍilologie.Zv|áštnípÍípadjsoudějiny českéliteratury vydanév cizích
jazycich _ obvyk|ev cizině - pro informaci cizojazyčného
publika. Zdá se pňi.
rozené,žese autoŤia vydavate|é
dějin národníliteraturysnažíos|ovitpŤíslušní.
ky toho národa,v jehož prostňedíona literaturavznikala a vzniká. To tedy znamená,Že dějiny českéliteraturyse píšípňevážněpro Čechy,a tudížčesky.
PĚitomna začátkurrizn ch pojednánío dějinách českéliteraturyobvykle sto.
jí dvě německy psaná díla Josefa Dobrovského:Geschichte der bÓhmischen
Sprachez r' l89l a kniŽnípodobatohototextuzr. |892 s vyznamnědoplněn1im
názvem Gescnichte der bÓhmischen Sprache und Literatur; vyklad zde byl doveden do r, |526, A je pŤíznačné,
že takédalšídvě Dobrovskéhopublikace
o českéliteratuŤevyšly jen německy: BÓhmische Literatur auf das Jahr 1779
a Btjhmischeund miihrische Literatur auf das Jahr 1780. ostatně' Dobrovské.
ho pŤedchridceFrantišek Faustin Procházka (1749_|809) vydal v letech
1784-85 rovnážněmecky tŤísvazkovou
publikaci Miscellaneen der bijhmischen
und mtihrischen Lite ratur.
U Pavla JosefaŠafaŤíka
a takéu Kar|a Sabiny byly jejich německy psanéli.
práce vedeny zŤejmousnahouvzbudit o česképísemnictvízáterárněhistorické
jem v cizím, pňedevším
německémjazykovém prostÍedí.ŠafaÍíkv spis Geschichte der siawischen Sprache und Literatur n.achallen Mundarten z r. 1826
a Sabinova práce Das Theater und Drama in BÓhmen bis zum Anftinge des
]9. Jahrhundertsz r' 1877jsou dokladem toho, žese českákultura - včetněliteratury_ dosláva|ado světa pŤedevším
německ m prostŤednictvím
a pomocí
němčiny.
V minu|osti,do začátku18. století,se k tomutoričeluuŽívalalatina.
však nemáme latinsky psanéobšírné
V českémprostŤedí
lexikony česk ch au.
torri' U Polákri m žemeuvéstjako pňíkladkompendium o polskych autorech
z pera Szymona StarowolskéhoScriptorum polonicorum Hekatontasseu Cen'
tum illustrum Poloniae scriptorum elogia et vitae (vyšlo v Benátkách v r. 1625,
pak 1627).
značněrozšíŤeno
Německy vydal takér. 1907Arne Novák Die tschechischeLiteratur der Ge'
vydání pak v r. 1913 spolu s Janem Jakubcem'
7enwarti další,pÍepracované
A konečněi já jsem v době svéhoexi|u na naléháníkoleg z ňad německych
profesor slavlstiky vydal v r. 1984 Geschichteder tschechischenLiteratur ittr
]9. und 20. Jahrhunderr;česká,poněkud změněná verze vyšlar. 1987 v nakla68 Pub|ishersv Torontu pod názvem Česki lidatelstvímanžglrjŠkvoreck1ich
teratura /,785-1985.
ZaÍimco Josef Dobrovsk1i považova|zapÍirozenépsát o českéliteratuÍea jejích dějinách německy,da|šídějiny české|iteraturyv němčiněbyly psány věbohemisticképrodukcev češdop|někliterárněhistorické
domějako propagační
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žedodnes proti dosti četnymněmeck1im
.ině Jo ostatně zajimavéa pŤíznačné,
historikri stojíjen málo dějin
literárních
česk;/ch
od
literatury
iii,u^ české
vydan]i
ch v jinlch jazycích' Nad toubohemistŮ
pera
českjch
z
ry
r.,te ti.".u.u
tŤebase d kladně zamyslet.Stálo by za ÍowáŽit, zdaby
bylo
by
IJ,rut"rno'ti
o českénárodníliteratuŤes v;/klademo německy
zahodno spojit v11iklad
"-"r,vto
zemi, zejménav Praze; v náznacíchjsem
česk;,ich
v
minulosti
o,une ri."'u.uŤe
se o to pokusil ve svlch dějináchz r' |984.
vydal
ouvytte se uvádí, že první česky psané dějiny českéliteratury
SoustavnÍ,
aneb
české
literatury
Historie
pod
náZvem
v r' |825 JosefJungmann
jazyka; jak znánÍehled spis českj,chs krritkou historií ndrodu, osvícenstvía
'mo,
V. V.
smrti péčí
po
Jungmannově
vyšla
práce
verze
této
značněrozšíŤená
Že
konstatovat,
musíme
obdivu
a
zaslouženém
vší
rictě
PŤi
Tomka v r' 1849.
podle
literatury
české
ještě
dějinami
syntetick]fmi
nebylo
dílo
Jungmannovo
chápání.Ani Jan Ignác Hanuš(18 l2_l 869) se v práci Dodatky a dodnešního
ještěnepro.
ptřtq kJungmannově Historii literatury českéz let 1869-71 Stále
(18l0-l884)
Doucha
František
písemnictví'
našeho
dějin
iyntéze
pracouatk
ji
svou práci z r, 1865 správně neoznači|jako dějiny českéliteratury,nybrž na.
zva|knihopisnj, slovník česko-slovenskyaneb Seznam kněh, drobnjch spisúv,
od roku I774
map a hudebníchvěcí vyšlych v jazvku ndroda česko-slovenského
aždo nejnovějšídoby.
literárníhistoriografiev oblas.
NěkteÍíNěmci povaŽujíza počátekskutečné
|83542. Zdá se však,žeby
z
\et
knihu
Gervinusovu
germanistiky
zmíněnou
ti
se pŤecejenmělo uvažovato daleko pozdějšíchhistoriografickfch germanisticněmeckénárodníliterárníhistorie.U Poláklch pracíchjako začátkuskutečné
kŮje zrejmé,že teprve na začátku20. stoletívycházeji literárněhistorickádíla
podávající
vlklad dějin polskéliteraturysyntetickymzp sobem.Je sice pravda,
žeuŽv roce l830 vydal Maurycy Mochnacki knihu o literaturzepolskiej w wie.
ku XIX, ta však byía spíšeesejisticképovahy _ a kromě toho mohla samozŤejmě pojednatpou,L o prvníchtŤechdesetiletíchl9. Století.DalšíautoŤi,jakobyli Edward Dembows[i, KazimterzWladyslaw WÓjcicki nebo Waclaw Aleksander Maciejowski, kteŤísvédějiny po1skéliteraturyvydali v |etech1845 a l846'
měli rovněžhodně daleko k napsánísyntetickéhov.'kladu. Je ironií osudu, že
pnivníkWodzimierz Spasowici napsal rusky pro publikaci vydanou v r. 1865
v Petrohraděprvní pÍecejen uspokojivédějiny polskéliteratury.Vyšly v polskémpŤekladuu.. ísss' tedy o dvacet let později, pod názvem Dzieje literatu.
v1/ry polskiej.Teprve první desetiletí20. stoletípŤinesloněkolikery skutečně
znamnédějiny polskéliteratury.Hned v r. l900 vyš|aHistoria literatury pol.
stlej od piot,á cn'ie|owského, v |etech 1900aŽ l907 vydal rektor Jage|lonské
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studentyÍi|ologie.Zv|áštnípŤípadjsoudějiny českéliteratury vydanév cizích
jazycich _ obvykle v cizině _ pro informaci cizo1azyčného
publika. Zdá se pŤi.
rozené,Že se autoŤia vydavatelédějin národníliteraturysnaŽíoslovit pŤís|ušníky toho národa, v jehož prostňedíona literaturavznikala avzniká, To tedy zna.
mená, žedějiny českéliteraturyse píšípĚevážněpro Čechy,a tudížčesky.
PÍitomna začátkurrizn1ichpojednánío dějinách českéliteraturyobvykle sto.
jí dvě německy psaná díla Josefa Dobrovského:Geschichte der bcihmischen
Sprachez r. l891 a kniŽnípodoba tohototextu zr. 1892s vyznamně doplněnym
názvem Geschichte der bcihmischen Sprache und Literatur; vyklad zde byl doveden do r' 1526. A je pŤíznačné,
Že takédalšídvě Dobrovskéhopub|ikace
o českéliteratuňevyš|yjen německy: BtjhmischeLiteratur auf das Jahr 1779
a BÓhmische und mc)hrischeLiteratur auf das Jahr ]780' ostatně, Dobrovské.
ho pňedchridce František Faustin Procházka (|749-|809) vydal v letech
l784-85 rovněžněmecky tŤísvazkovou
publikaci Miscellaneen der bÓhmischen
und miihrisc hen Literatur.
U Pavla Josefa ŠafaĚíka
a takéu Karla Sabiny byly jejich německy psanéli.
práce vedeny zŤejmousnahouvzbudit o česképísemnictvízáterárněhistorické
jem v cizím, pŤedevším
německémjazykovém prostňedí.ŠaÍ.aŤíkriv
spis Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten z r. 1826
a Sabinova práce Das Theater und Drama in BÓhmen bis zum Anftinge des
]9. JahrhundertsZÍ, l877jsou doklademtoho,žese českáku|tura_ včetněli.
teratury_ dostáva|ado světa pŤedevším
německym prostŤednictvím
a pomocí
němčiny.
V minulosti,do začátkul8. století,se k tomutoričeluužívalalatina.
V českémprostíedívšaknemáme latinsky psanéobšírné
lexikony česk1/ch
autorri. U Polák mriŽemeuvéstjako pŤíkladkompendium o po|skfch autorech
z pera Szymona StarowolskéhoScriptorum polonicorum Hekatontas seu Centum illustrum Poloniae scriptorum elogia et vitae (vyš|ov Benátkách v r. |625,
pak 1627),
značněrozšíňeno
Německy vydal takér. |90] Arne Novák Die tschechischeLiteratur der ce.
vydání pak v r. 1913 spolu s Janem Jakubcem.
7enwart; další,pňepracované
A konečněi já jsem v době svéhoexilu na na|éháníkolegri z ňad německlch
profesor slavistiky vydal v r. 1984 Geschichteder tschechischenLiteratur inr
]9. und 20. Jahrhunderr;česká,poněkud změněná verze vyšla r.1981 v nakladatelstvímanželriŠkvoreck1ich
68 Publishers v Torontu pod názvem Českáli.
teratura 1785-1985.
Zatímco Josef Dobrovsk! považova|zapÍirozenépsát o českéliteratuŤea je.
jích dějinách německy, dalšídějiny českéliteratury v němčiněbyly psány věbohemisticképrodukcev češ.
domějako propagační
doplněk literárněhistorické
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žedodnes proti dosti četnlm německ]/m
a pŤíznačné,
ně. Je ostatně zajimavé
historikrj stojíjen málo dějin
literárních
českjch
od
literatury
ibr"u' české
z peračesklchbohemistrivydan./chv jin.Íchjazycích.Nad tou.
J",te ti,",u.ury
tňebase dťrkladnězamyslet.Stálo by zato uvážiÍ,zdaby
iJ,tu."eno'.í by bylo
vjklad o českénárodníliteratuŤes vfk|adem o německy
spojit
n"uvro ,anoano
česk;/chzemí,zejménav Praze; v náznacíchjsem
v
minu|osti
o,une tl,"'u.uŤe
|984.
se o to pokusil ve sv1/chdějináchzr,
"psané dějiny českéliteratury vydal
první
česky
že
uvádí,
ouuyr.t" se
.3ís Josef Jungmannpocl názvem Historie literatury české
aneb Soustavny
v r'
jak znájazyka;
a
osvícenství
národu,
historií
s
krátkou
pŤehled spist)českjch
.'o,
V. V.
verze tétopráce vyšla po Jungmannověsmrti péčí
'nurne rozšíŤená
Že
konstatovat,
musíme
obdivu
zaslouženém
a
vší
tictě
PŤi
Ťomu v r. 1849.
podle
literatury
české
dějinami
ještě
syntetic(/mi
nebylo
í.,,,g.unnouo dílo
v práci Dodatky a dodnelníhochápání.Ani Jan Ignác Hanuš(l8l2-l869) se
stále ještěnepro1869-7l
z
|et
české
literatury
Historii
ptřtq k Jungmannově
FrantišekDoucha (1810_l884)
písemnictví.
i,uÁua k iyntéze dějin našeho
jako
českéliteratury,nlbrž ji nadějiny
neoznači|
správně
i.
t
sos
svou práci
"
spistiv,
zva|knihopisny slovník česko-slovenskjaneb Seznam kněh, drobnjch
I774
roku
od
jazyku
česko-slovenského
ndrodct
v
vyšlj,ch
věcí
map a hudebních
aždo nejnovějšídoby,
literárníhistoriografiev oblasNěkt;ŤíNěmci povaŽujíza počátekskutečné
žeby
ti germanistikyzmíněnouG".uinu,ouu knihu z |et 183542. Zdá se však,
selŤecejen mělo uvažovato daleko pozdějšíchhistoriograficklch germanisticněmeckénárodníliterárníhistorie.U PoIá.
klch pracich jako začátkuskutečné
díla
kŮje zre3mé,že teprve na začátku20. stoletívycházejíliterárněhistorická
pravda,
poáava.|iciv;/kladdějin polskéliteraturysynteticklm zpúsobem.Je sice
wieŽe užv roce 1830 vydal Muu.y"y Mochnacki knihu o literaturzepolskiej w
ku XIX,ta však byla spíšeesá;iiticke povahy a kromě toho mohla samozŤejjako by.
mě pojednatpouze o prvníchtÝechdesetiletíchl9. století.DalšíautoŤi,
Ii Edward Dembowski' Kazimierz Wladyslaw WÓjcicki nebo Waclaw Aleksander Maciejowski, kteÍísvédějiny polskéliteraturyvydali v letech 1845 a 1846'
že
měli rovněžhodně da|eko t. naisáni syntetickéhov./kladu' Je ironií osudu'
1865
r.
prdvníkWlodzimierz Spasowicz napsal rusky pro publikaci vydanou-v
v Petrohraděprvní pÍecejen uspokojivédějiny polskéliteratury.Vyšly v polskémpŤekladuu.. ísss, t"dy o duu."t let pozclěji,pod názvem Dzieje literaturypolskiej.Teprveprvnídesetiletí20.stoletípÍinesloněkolikeryskutečněvjpolznamnédějiny polskéliteratury.Hned v r. |900 vyš|aHistoria literatury
stlej od piot.á cnmielowského,v |etech|9Oo aŽ l907 vydal rektor Jagellonské
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univerzity Stanislaw Tarnowski dí|ose stejnymnázvem Historia literaturypolsklej a Wilhelm Feldman uveŤejnilv letech l902_05 knihu PiŠmiennictwo
polskie ostatnichlat dwudziestu_ do r, l930 vyšlacelkem osmkrát. Ignacy Chrza.
nowski vydal v r. 1906 dilo Historia literatury niepodlegtej Polski a Antoni potocki v letech.|911_|2 práci Polska literatura wspÓtczesna.
V českémprostÍedísejen málo let pÍedPoláky začínás psanímzávaŽnych,
syntetickypojatych dějin českéliteratury.JaroslavVlček ( 1860_l930) vydal jako pětadvacetilet;/
v r. l885 PŤehleddějin Literaturyčeské;jeho
drikladnéDěji.
ny literatury česképak zača|yvycházet v r. |892 a vycházely do r. l92l. DruItj, vj,znamnj,historik českéliteratury,Jan Jakubec (|862-1936), vydal první
verzi sv ch Dějin literatury české
v r. l91 1 _ druhé,rozšíŤené
vydání vycháze|o v letech |929-34. o generacimladšíArne Novák (1880_1939)vydal ve věku tŤiceti|etStručné
(|9|0), Vlček' Jakubec a Novák' todějiny literatury české
to trojhvězdíčesk;/chliterárníchhistorikri vydalo tedy svépráce mezi |ety l892
a |921' Některévycházely v pĚepracované
podobě Z tÍicál'ch let a rrizn m zp .
sobem doplněnéještěv druhépolovině 20. sto|etí.Thto díla,vzniklá pňedosm.
desáti aŽ sto lety' byla sice mezitím materiálově pÍekonána,nikdo je však nepňedstihlkoncepcía celkovlm pohledem na v1ivoj našíliteratury.V desetiletí
l930-40 tito tŤihistorikovéčeskéliteratury zemŤe|ia za posledníchšedesátči
sedmdesátletje nikdo plně nenahradil.
od r. |826, kdy ŠafaÍík
vydal své německy psanédějiny literatur slovansk/ch národ , se tradice psát souhrnná kompendia pŤecejen málo pŤíbuzn1/ch
slovansk1ichliteratur udrželapŤekvapivědlouho' Tak v letech |922_29 vydal
Jan Máchal(l855_l939) svérictyhodné
Slovanské
liloliteratury,A ukrajinsk1/
log Dmytro ČyŽevsklj(|899_|917), po ce|á deseti|etíp sobícív ČsR, Německu a USA, vydal v němčiněještěv r. l968 ve dvou svazcíchstručnoupublika.
ci Vergleichende Geschichte der slavischen Literaturen.
Dějiny národní literatury psali pŤedevším
erudovaníbadateléjako jedinci.
Zv|ádnout |átku několika staletívyžadujednes už téměňnadlidskérisilí. Koncem l8. stoletímohl neobyčejněpracovit Josef Dobrovsk1/pÍecejen |átku svě.
domitě zpracovat,o dvě stoletípozději se nedá očekávat,žebyjednotlivec mohl
sám odpovědněvybrat z nepňeberného
mnoŽstvítitu|rjdí|a'o nichžve sq/ch dě.
jinách literatury pojedná. V českémprostŤedíse poměrně brzy' na začátku
20. století,začalypsát kolektivníliterárněhistorické
práce. Jde o publikaci Lite.
ratura česk ]9. století,která vyšla ve čtyňechsvazcíchv letech 1902_|907,
v pÍepracované
podobě pak v r. |929 adálev r. |934. Jistě nenítÍebapŤipomínat
kolektivní tzv. akademickéDějiny českéliteratury, vydanév letech |9594| ve
tŤechdílech;čtvrt;Í
díl, pojednávající
o českémpísemnictvíod konce l9. stole-

tí,pak po desetiletínemohl z ideologickych dŮvodrj vyjít,ačkolipráce na něm
byly vlastněukončeny.
U Polákri vyšly ko|ektivni Dzieje literaturypigkej w Polsce v r. l918 a pak
verzi v letech l935-36. Po druhésvětovéválce se v Po|pÍepracované
riplně
v
kolektivně
napsanychdějin po|ské|iteraturynepŤikročilo.
Je to
vydání
k
sku
a jiní komunisténeboťpolštíkomunistéu moci _ stejnějako čeští
pÍekvapivé,
velmi stáli o to, aby se všudezÍídilykolektivy odborníkrjtakév ob|astispolečenskch věd, a aby tudíži dějiny literatury vycháze|yzdi|ny kolektivti' pokud
možnosloŽen ch z komunistťra jejich souputníkri.V Polsku se však opakovaně dostal ke slovu nemarxistick1/historik literatury Ju|ian KrzyŽanowski
(|892_|976).Ten vydal v r' l939 knihu Hjsroria literatury poLskiej'která pak
vyšlav pozměněn1/chvydáních v letech |953 a l966. v tradici svéhoučitele
Chrzanowskéhovyda| KrzyŽanowski v r. l969 zcela nově pojatou knlhu Dzieje literatury potskiej' V době, kdy za tzv. normalizace v Československunedíl
dějiny českéliteratury,zejménačtvrt1/
mohly vyjítani marxisticky zaměŤené
tzv.akademick1/chdějin' vyšly v sousednímPolsku sociologicky a pozitivisticdějiny polskéliteraturyjedinéhoautora.
ky, nikoli však marxisticky zaměŤené
V r. 1985 měla tato kniha uŽ pátévydání.Dva v emigract žijici polštíautoŤivydali po válce na Západě rovněždějiny polskéliteratury:v r.1945 to byla kniha
Manfreda Krid|a Literatura polska (na tle rozwoju kultury)' Vyš|a v New Yorku a její anglická veÍzeA Survey of Polish Literature and CuLture vyšla pak
v Haagu v r' 1956' Ve stejnémrocejako KrzyŽanowskéhokniha ve Varšavěvyšlav Lond;ině publikace pozdějšíholaureátaNobelovy ceny Za |iteraturuCzeslawaMilosze The History of Polish Literature - po zhrouceníkornunistického
režimuvyšlapak v polskéverzi ve Varšavěv r. |993.
NepodaŤenábyla práce, kterou v r. l978 u nás pod názvem Prúvodcepo dějiruich českéliteratury vyda|i Josef Hrabák' Dušan Jeňábek a Zdeřka Tichá.
Vyznačovalase zejménave|kfmi mezerami, zptisobenlmi hlavně tehdejšíneostalinistickouatmosférouv zemi. Snaha česklch marxist o vyklad dějin české|iteraturynepŤineslaostatněnikdy velkérispěchy.Už v knize BedŤichaVáclavka z r. 1935 Českdliteratura 20. stoletíse ukázaly slabiny marxistického
pŤístupu
_ a tyto slabiny v pracíchvyš|1/ch
po r. l 948 a pak po r. l 968 ještězesí|ily.Spíšepamfletem než literárněhistorickou prací byla kniha Jana Petrmichla Paffidct let českéliteratury 1945-1960 z r. 1961 a po|itickémutraktátu
se blížilvknihv FrantiškaBuriánka Českciliteratura 20. stoletíz r' 1968 a zeiménaČeská literatura první poloviny XX, stotetíz r. 1981. Mimo oblast vážnéliterárníhistorie se ocitla práce VítězslavaRzounka Ntistinpovdlečnéčeské
literatury z r. 19g4.
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univerzity Stanislaw Tarnowski dílo se stejn;/mnázvem Historia literaturypoLskiej a Wi|helm Fe|dman uveňejnil v letech |90245 knihu PišmiennictvvopoL.
skie ostatnichlat dwudziestu- do r' l930 vyšlacelkem osmkrát. Ignacy Chrzanowski vydal v r. l906 dí|oHistoria literatury niepodlegtej Polski aAntoni Po.
tocki v letech.|911_12 práci Polska literatura wspÓtczesna,
V českémprostŤedí
se jen má|o let pŤedPo|áky začinás psaním závažnych'
Syntetickypojatychdějin české
|iteratury.
JaroslavVlček(1860-l930) vydalja.
ko pětadvacetilet]/
v r. l885 Pžehleddějin literatury české;jeho
drikladnéDějiny literatury česképak zača|yvycházet v r, |892 a vycházely do r. 1921. Dru.
h;i v1iznamn! historik českéliteratury,Jan Jakubec (|862-|936). vydal první
verzi sv ch Dějin literatury české
v r. |9| l - druhé,rozšíŤené
vydání vycházelo v letech |929_34.o generacimladšíArne Novák (l880-1939) vyda|ve vě.
ku tiiceti |eÍStručné
dějiny literclturyčeské
(l9l0). V|ček,Jakubec a Novák, toto trojhvězdíčesk;17ch
literárníchhistorikrjvydalo tedy svépráce mezi lety |892
a I92|. Některévycháze|yv pŤepracované
podobě z tÍicátÝchlet a rŮzn;im zp .
sobem doplněnéještěv druhépolovině 20. století.Tato díla,vzniklá pÍedosmdesáti až Sto lety, byla sice mezitímmateriálově pňekonána,nikdo je však nepÍedstihlkoncepcía celkov1impohledem na q/voj našíliteratury.V desetiletí
|93040 tito tŤihistorikovéčeskéliteratury zemÍelia za posledníchšedesátči
sedmdesátletje nikdo plně nenahradil.
od r. 1826' kdy ŠafaŤík
vydal své německy psanédějiny literatur slovansk1ich národ , se tradice psát souhrnná kompendia pŤecejen málo pŤíbuzn1ich
slovansk;ichliteratur udrželapŤekvapivědlouho' Tak v letech 192229 vydal
Jan Mácha| (l855_l939) svérictyhodnéSlovanskéliteratury,A ukrajinsky Íilo.
log Dmytro ČyŽevskij(|899_1977).po celá desetiletíptisobícív ČsR, Němec.
ku a USA, vydal v němčiněještěv r. l968 ve dvou svazcíchstručnoupublikaci Vergleichende Geschichte der slavischen Literaturen.
Dějiny národní |iteraturypsali pŤedevším
erudovaníbadateléjako jedinci.
Zvládnout látku několika staletívyžadujednes už téměňnadlidskérisilí.Koncem 18. stoletímohl neobyčejněpracovit1iJosef Dobrovsk1/pŤecejen látku svě'
domitě zpÍacovat,o dvě stoletípozději se nedá očekávat,žebyjednotlivec mohl
sám odpovědněvybrat z nepňeberného
mnoŽstvítitu|rjdíla' o nichžve svlch dě.
jinách literatury pojedná. V českémprostŤedíse poměrně brzy, na začátku
20. století,začalypsát kolektivníliterárněhistorické
práce. Jde o publikaci Lite'
ratura česká ]9. století,která vyšla ve čtyňechsvazcíchv letech |902_|907'
v pŤepracované
podobě pak v r' |929 adá|e v r. 1934.Jistě nenítňebapňipomínat
kolektivní tzv. akademickéDějiny českéliteratury, vydanév letech l959-6l ve
tŤechdílech;čtvrt;/dí|,pojednávajícío českémpísemnictvíod konce 19. stole.

tí,pak po desetiletínemoh|z ideologick1/chdrjvodrjvyjít,ačkolipráce na něm
byly vlastně ukončeny.
U Polákti vyšly ko|ektivníDzieje literaturypigkej w PoLscev r. l918 a pak
verzi v letech 1935-36. Po druhésvětovéválce se v Po|pŤepracované
riplně
v
kolektivně
napsan;/chdějin polskéliteratury nepÍikročilo.Je to
vydání
k
sku
neboťpo|štíkomunistéu moci - stejnějako čeští
a jiní komunistépíekvapivé,
velmi stáli o to, aby se všudezÍídilykolektivy odborníkrjtakév ob|astispolečensk1chvěd, a aby tudíži dějiny literaturyvycházely z di|ny ko1ektivli,pokud
V Po|sku se všakopakovamoŽnosloŽen;/chz komunist a jejich souputníkťr.
ně dostal ke slovu nemarxistick! historik literatury lu|ian KrzyŽanowski
(|892_|976),Ten vyda| v r.1939 knihu Historia lileratury polskiej, která pak
vyšlav pozměněn1ichvydáních v letech |953 a 1966. V tradici svéhoučitele
Chrzanowskéhovydal KrzyŽanowski v r. l969 zce|a nově pojatouknihu Dzieje literatury polskiej. V době, kdy za tzv. normalizace v Československunedí|
dějiny české|iteratury,zejménačtvrt1/
mohly vyjítani marxisticky zaměŤené
tzv.akademick1/chdějin' vyš|yv sousednímPolsku sociologicky a pozitivisticdějiny polskéliteraturyjedinéhoautora.
ky, nikoli však marxisticky zaměŤené
V r. 1985 měla tato kniha užpátévydání.Dva v emigraci žijici polštíautoŤivydali po válce na Západě rovněždějiny polské|iteratury:v r.1945 to byla kniha
Manfreda Krid|a Literatura polska (na tle rozwoju kultury)' Vyšla v New Yorku a její anglická yerze A Survey of Polish Literature and Culture vyšla pak
v Haagu v r. l956. Ve stejnémrocejako KrzyŽanowskéhokniha ve Varšavěvyšlav Lond;/něpublikace pozdějšíholaureátaNobelovy Cenyza literaturuCzeslawaMilosze The History of Polish Literature - po zhrouceníkornunistického
režimuvyšlapak v po|skéverzi ve Varšavěv r' |993.
NepodaŤenábyla práce, kterou v r. 1978 u nás pod názvem Prúvodcepo dějiruich českéliteratury vydali Josef Hrabák, Dušan JeŤábeka ZdeĚka Tichá.
Vyznačovalase zejménavelk;/mi mezerami, zptisobenlmi hlavně tehdejšíneostalinistickouatmosférouv zemi. Snaha česk1/ch
marxistti o vyk|ad dějin českéliteraturynepŤineslaostatněnikdy velkérispěchy.Už v knize BedŤichaVáclavka z r. 1935 Česktiliteratura 20. stoletíse ukáza|y slabiny marxistického
pŤístupu
- a tyto slabiny v pracíchvyš|fch po r. l 948 a pak po r. l968 ještězesílily. Spíšepamfletem než |iterárněhistorickouprací byla kniha Jana Petrmichla Patntict let českéliteratury ] 945-1960 z r. 1961 a politickémutraktátu
se blížilyknihy FrantiškaBuriánka Českdliteratura 20. stoletíz r, |968 a zeiménaČest<ti
literatura první polovin|, XX. století z r. 1981. Mimo ob|ast vážnéliterárníhistorie se ocit|a práce VítězslavaRzounka Ndstin povdlečnéčeské
literatury z r. 19g4.
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i ekonomického- v;Ívojenároda,nebo zda na vyvoj písemnictvípohlípÍipadé
se v|astni
Žijako na v podstatěautonomníoblast národníhoživota,vyznačující
mi pŤedělya mezníky.Je snadno zjistitelné,žese v dosavadníchdějinách české
literaturyobě stanoviskaprolínají.Periodizace dějin českéliteratury se zpravidla píidržujeperiodizace českychpolitick;/chdějin a jen občasse tato periodipouze 1iterárnímv1ivojem'
zace opouštía jsou zaváděny mezníkyurčované
NeobyčejněztiŽená možnostna prahu 2l. sto|etíodpovědnězpracovatději.
by Í-undony celéčeskéliteratury si|ami jednotlivce vede k závěru, že napŤíště
vané,vědecky závaŽnédějiny našehopísemnictvíměl zpracovatpoměrně pokolektiv autorri.Dosavadníčeskéi jiné kolektivně psanédějiny literatury
četn;/
všaktrpínedostatkem,kter;i se zňejměnedá odstranit:nemají- aby se tak Ťekčtivé.
lo - žádnouchuť,jsou bezbarvé,aturliŽ takénepŤíliš
Některénárody, mezi nimi i česk;/národ _ se neustálevracejív vahách pŤíslušník intelektuálníelity k otázce po smyslu svych dějin. Tuto historiosofii
jen v menšímíŤeodborníhistoriciv oborupolitioklch dějin.Zato snaha
pěstují
postihnouttzv' v vojovou linii v dějinách národníliteraturyse staladoménou
zejménaněkter1ichliterárníchhistorik . To nutně vede ke snaze najít dajné
specifickév|astnostidanénárodníliteratury,odlišujícíji zŤejměod jin1/chnávyskyturodníchliteratur.Tato literárněhistorickáhistoriosoÍjese u nás naštěstí
je zŤídka,což ovšemnemusíznamenat,Že se v budoucnuneprojevíse zv|áštní
silou. Ani stŤízliví|iterárníhistorikové'tíhnoucík sociologicko-pozitivistickému v kladu dějin národní |iteratury,nejsou imunní proti historiosofii' spjaté
s pŤisuzovánímrŮznych naprosto kladn1/chcharakter danéhonároda, zÍejmě
chybějícíchu jin1/chnárodrj.Polsky literárníhistorik Ju|ian KrzyŽanowski v ně.
ko|ikrát citovanych literárníchdějinách Dzieje literutury polskiej z r, 1969 na
závěr napsal: ,,Ve srovnání s literaturamijinlch národ polská literaturazdrirazřuje životindividua a od samych začátkrizárove věnovala pozornost Životu kolektivu. Yyrazem těchto rys je postavaMickiewiczova Konruida,žijícího
nejenvlastnímŽivotem'n bržtakéživotemnároda.Je-|i tomu skutečnětak, pak
se potvrzuje StanoviskoChrzanowského.Rozdíl je jen v tom, Že to, co on označovalza vlastenectví,my povaŽujemeza po|itick1ia sociá|níprvek polskéliteratury.A tak závěrečné
zjištěnízní:polská |iteratura,která prošlavšemi q/vojov]Ýmistupni, známymi i v jinlch literaturách,se od nich Iišítím,že nad otázky životajedincri klade otázky kolektivního,politickéhoa sociálního Života,
Tím se stává literaturoubudoucnosti..(KrzyŽanowski l969: 652, pÍe|.A. M').
Jak je vidět, u KrzyŽanowskéhojde o pseudoÍi|ozoí.ickouvahu, která mriže
pňesvědčit
některéPoláky' na českéa jiné literárníhistoriky však nutně prisobí
nepňesvědčivě
a vlastně trapně.Domnívámse, že rivahy o charakteruvlastního

od začátku20. stoletído dneška,tzn. po dobu jednoho století,se všudena
světě psaly a píšídějiny |iteraturyv podstatěmetodou, kterou by bylo možné
označitza pozitivistickouči socio1ogicko-pozitivistickou,
oprávněně vytÝkají
teoretici z Ťadško|yformalistti, strukturalisttja někter ch jin1/chsměrli dosaje zŤejmé,
vadnímdějinám literatury několik věcí.PŤedevším
Že je častoneri.
jednotlivlch
měrně mnoho místavěnováno biografiím
be|etristrj,
takžese takovédějiny mění vlastně v kompendium životopisriautor literárníchtextri s dodatkem informacío někter1ichjejich dí|ech.Je ovšempŤíznačné,
Že Roman Jakobson' jedna z vridčíchosobnostínejprve ruskéformální školy' pak skupiny
česklch strukturalisttia nakonec i americkéškoly New Criticism, nikdy nenapsal Žádnédějiny literatury.Moh| pŤecenázorně ukázat,kudy vede Cestaze zaforčarovaného
kruhu bi ografrcko-sociol ogick;/chdějin literatury.Ti pŤívrŽenci
mální školy a pak směru strukturalismu,kteŤípráce z oblasti dějin |iteraturynapsali, nakoneckapitu|ovalia použilivyzkoušenoušablonupozitivistickychči
je možnéuvéstjak Čysociologicko-biograÍick1/ch
dějin Iiteratury.Jako pŤíklad
ževského,
tak i MukaÍovského ten pouze okrášli|svétexty toho druhu marxistickou frazeoIogií.
|idějin české
diskusipo vyjitím1ichněmeckyvydan1/ch
Na jednévzrušené
teratury19. a20. století,která se konala v Německu koncem osmdesátch let.
mě jeden z mlad;/ch,tehdy velmi početnfch,konvertitŮ na víru militantního
strukturalismunapadl s|ovy: ,,Ve vašichdějinách české|iteraturyse nějak au.
tor narodí,napíšer zná |iterárnídíla a pak zemÍe.*Měl pravdu,a tak jsem mu
odpověděl' Že tomu tak zpravid|askutečněna světěje, aspoř já neznám žádny
pŤípad,
kdy by došlok obrácenémuv1/voji.Když jsem se pak diskutujícíhomladíka zeptal,jak se mají tedy dějiny literatury psát, nedosta|jsem samoziejmě
žádnouodpověď. Zatímjsem nečetldějiny |iteratury,kteréby byly napsányjinak. Zíejmése budou takovlmto zprisobempsát i v budoucnu _ dlouho nebo
moŽná poŤád.Napsat dějiny zejménanovějšíliteratury bez kratšíchči delších
- tak
pasáŽío autorechzŤejměnejde.Je ovšempravda,že někdy se pŤestÍeluje
v německy psanérecenzi na anglicky vydanédějiny polskéliteratury od Czestawa Milosze jsem v roce 1970 autorovi vytkl, že barvitě vylíčilživotpolského autora 19. stoletíTeodoraTomasze JeŽe,pÍitomvšakneuvedl ani jedno lite.
rárnídí|otohoto romanopisce(recenzevyšlav časopiseDie Weltder Slaven 15,
1910'č,3' str.30 | ).
Dosavadnídějiny českéliteraturyse v mnohémoh|edunelišíod dějinjinfch
jinde. Zdán\tvénepŤíliš
vyznamny problémpe.
národníchliteratur'jaké se píší
riodizace vlvoje literaturyje vŽdy spjat s otázkou, zda literárníhistorik chápe
vyvoj literaturyjako produkt,doplněk či ilustraci sociálníhoa politického- po.
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i ekonomického- vyvoje národa,nebo zda na vlvoj písemnictvípohlípÍípadě
se v|astníŽi jako na v podstatěautonomníoblast národníhoŽivota,vyznačující
žese v dosavadníchdějinách české
mi pŤedělya mezníky.Je snadno zjistite|né,
lipratury obě stanoviskaprolínají'Periodizace dějin českéliteratury se zpravidla pňidržujeperiodizace českychpoliticklch dějin ajen občasse tato periodipouze |iterárnímvfvojem.
zace opouštíajsou zaváděny mezníkyurčované
NeobyčejněztiŽená moŽnostna prahu 2l ' stoletíodpovědnězpracovatdějiby f.undony celéčeskéliteratury silami jednotlivce vede k záyěru, že napŤíště
vané,vědecky závažnédějiny našehopísemnictvíměl zpracovatpoměrně po.
Dosavadníčeskéi jiné kolektivně psanédějiny literatury
četn;ikolektiv autorťr.
všaktrpínedostatkem'ktery se zŤejměnedá odstranit:nemají- aby se tak Ťekčtivé.
lo - žádnouchuť,jsou bezbarvé,atudiŽ takénepÍíliš
Některénárody,mezi nimi i českynárod _ se neustá|evracejív rivaháchpŤíslušník intelektuálníelity k otázce po smys|u sv1/chdějin' Tuto historiosofii
jen v menšímíŤeodborníhistoriciv oborupolitickychdějin.Zato snaha
pěstují
postihnouttzv. v vojovou |inii v dějinách národníliteratury se sta|adoménou
zejménaněkter1/chliterárníchhistorikrj' To nutně vede ke snaze najít ridajné
specifickévlastnosti danénárodní|iteratury,odlišujícíji zŤejměod jinych návyskyturodníchliteratur.Tato literárněhistorickáhistoriosofiese u nás naštěstí
je zŤídka'což ovšemnemusíznamenat'Že se v budoucnuneprojevíse zvláštní
silou. Ani stňízliví|iterárníhistorikové,tíhnoucík socio|ogicko-pozitivistickému vlkladu dějin národní literatury, nejsou imunní proti historiosofii' spjaté
s pÍisuzovánímrŮzn ch naprosto k|adn1/chcharakterŮdanéhonároda, zŤejmě
chybějícíchu jin1/chnárodri.Po|sky literárníhistorik Julian KrzyŽanowski v několikrát citovanych literárníchdějinách Dzieje literatury polskiej z r, 1969 na
závěr napsal: ,,Ve srovnání s Iiteraturamijin;Íchnárodri po|ská literaturazdrj.
razřuje životindividua a od sam ch začátkrizároveř věnovala pozornost živo.
tu kolektivu. V razem těchto rys je postavaMickiewiczova Konrdda, žijícího
nejenvlastnímživotem,nybrŽ takéŽivotemnároda.Je-li tomu skutečnětak, pak
se potvrzuje stanoviskoChrzanowského.Rozdíl je jen v tom, Že to, co on označovalza vlastenectví,my povaŽujemeza politick1ia sociálníprvek polskéliteratury.A tak závěrečné
zjištěnízní:polská |iteratura,která prošlavšemi vfvcl.
jov1ymiStupni,znám;imi i v jin;./ch|iteraturách,se od nich |išítím,Že nad otázky životajedincri klade otázky ko|ektivního,politickéhoa sociálního života.
Tím se stává literaturoubudoucnosti..(KrzyŽanowski l969: 652, pÍe|.A. M.).
Jak je vidět, u KrzyŽanowskéhojde o pseudofilozoÍrckourivahu, která múže
pŤesvědčit
některéPoláky, na českéajiné literárníhistoriky však nutně pťrsobí
nepŤesvědčivě
a vlastně trapně.Domnívám se, že rivahy o charakteruvlastního

od začátku20. stoletído dneška,tzn. po dobu jednoho století'se všudena
světě psaly a píšídějiny literatury v podstatěmetodou,kterou by by|o možné
označitza pozitivistickouči sociologicko.pozitivistickou.
oprávněně vytykají
teoretici z ňad ško|yformalistrj,strukturalistrja některychjin1/chsměrri dosa.
je zŤejmé,
vadnímdějinám literatury něko|ik věcí. PŤedevším
Že je častoneri.
měrně mnoho místavěnováno biografiímjednot|ivjch beletristtj,takžese tako.
védějiny mění vlastně v kompendium životopistiautorťrliterárníchtextri s dojejich dílech.Je ovšempÍíznačné,
datkem informacío někter1/ch
žeRoman Jajedna
kobson,
z vrjdčíchosobnostínejprve ruskéÍbrmálníškoly,pak skupiny
česk1/ch
strukturalisttja nakonec i americkéškoly New Criticism, nikdy nenapsal žádnédějiny literatury.Mohl pňecenázorně ukázat,kudy vede cesÍazezačarovaného
kruhu biograficko-socio|ogickychdějin literatury.Ti pŤívrŽenci
formá|níškoly a pak směru strukturalismu,kteŤípráce z oblasti dějin literaturynapsali, nakoneckapitulova|ia pouŽili vyzkoušenoušab|onupozitivistick;ích
či
sociologicko-biograÍickychdějin literatury.Jako pííkladje moŽnéuvéstjak Čyževského,tak i MukaŤovského- ten pouze okrášlil svétexty toho druhu marxistickou frazeoIogií'
liNa jednévzrušené
diskusipo vyjitím ch německyvydanlch dějin české
teratury19' a20. století,která se konala v Německu koncem osmdesátlch|et,
konvertitrjna víru militantního
mě jeden z mlad1ich,tehdy velmi početn1ich,
Strukturalismunapad|slovy; ,,Ve vašichdějinách českéliteraturyse nějak1iautor narodí,napíšerrizná literárnídíla a pak zemÍe'..Měl pravdu, a tak jsem mu
odpověděl,že tomu tak zpravid|askutečněna světěje, aspoř já neznám ž.ádny
pňípad,kdy by došlok obrácenémuv;fvoji.KdyŽ jsem se pak diskutujícíhomla.
díka zeptal,jak se mají tedy dějiny literatury psát, nedostaljsem samozŤejmě
Žádnou odpověď. Zatímjsem nečet|dějiny literatury,kteréby byly napsányjinak. ZŤejměse budou takovymto zprisobempsát i v budoucnu - d|ouho nebo
možnápoĚád.Napsat dějiny zejménanovějšíliteratury bez kratšíchči de|ších
- tak
pasáŽio autorechzňejměnejde.Je ovšempravda,Že někdy se pŤestŤeluje
v německy psanérecenzi na anglicky vydanédějiny polské|iteraturyod Czeslawa Milosze jsem v roce l970 autorovi vytkl, žebarvitě vylíčilživotpolské.
ho autora l9. sto|etíTeodoraTomasze JeŽe,pŤitomvšakneuved|ani jedno lite.
rárnídílo tohoto romanopisce(recenzevyšlav časopiseDie Weltder Slaven 15,
1970'č.3, str' 30l ).
Dosavadnídějiny českéliteraturyse v mnohémohledu nelišíod dějinjinlch
vyznamny problémpenárodníchliteratur,jaké se píšíjinde' Zdán|ivénepŤíliš
riodizace v1/vojeliteraturyje vŽdy spjat s otázkou' zda literárníhistorik chápe
vlvoj |iteraturyjako produkt' dop|někči i|ustracisociálníhoa politického- po.
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národa,o smyslu jeho dějin' o specifickév;ivojové|inii dějin národníliteratury
a ojejích zv|áštníchhodnotáchjsou nejčastějineověÍitelné
spekulace,kterymje
lépese vyhnout.
S psanímdějin jakékoli národníliteratury- a tedy takéčeskéliteratury_ je
spjat problémstanovit datum, kdy končídějiny literatury a kdy začínájev naz!,vanj,současnáliteratura.Nejjednodušší
by bylo, kdyby literárníhistorik ne.
bo kolektiv literárníchhistorikrjdoved| v1/kladdo chvíle, kdy se rukopis dějln
literaturyodevzdá do tisku. Jestližese takto nepostupuje,je otázkou' u kterého
dŤívějšího
data se v1/kladmá ukončit.Je to deset,dvacetčipadesát|et pied okamŽikem,kdy rukopis dějin literaturyjde do tiskárny?V impresu zmíněnéknihy
Ju|iana KrzyŽanowskéhoDzieje literatury polskiej je uvedeno, že se sázením
textuv tiskárněse začalodne |. nora l968. Rukopis knihy byl tedy dokončen
nejpozdějikoncem roku 1967 nebo snad v |ednu 1968.PŤitomv1ykladdějin polskéliteratury autor dovedl do r. 1939 (s některlmi ridaji o nečetnfchpolsk;Ích
autorecha dílech z doby po r. 1945).To znamená, Že KrzyŽanowski ponechal
stranouv;/voj polskéliteratury v posledníchosmadvacetiletech.ZŤejměobdobí od r. 1939 pro něho už nepatŤilok dějinám polskéliteratury,byla to tedy dopo|skéliteratury'Je ovšemmoŽné,ba dokonce pravděpodobné,
ba současné
že
KrzyŽanowski nepsal o po|skéliteratuŤev době po druhésvětovéválce proto'
Že by muse| brát oh]ed na ideologickéhodnoceníautortia děl komunisticklmi
politiky.
PodobnějakoJulian KrzyŽanowskipostupovalia postupujíčetníjiní
historici literaturyv rrizn ch zemích.Je ovšemjisté'Že veňejnostzajímápňedevším
literaturaposledníchdesetiletí,takžedějiny literaturykončícívyklad tŤidesetiletí pŤedvydáním knihy nutně musíčetnézájemce zklamat' A dále: nenímoŽné
dělat si ||uze,Že by informace o literárníchdílech,obsažené
v dějinách literatury, ve většiněpŤípadri
vedly k tomu, aby si čtenáŤ
těchto dějin pŤedsevzaluvedená beletristická dí|apŤečíst.
Z tÍicetlletézkušenostiprofesora na freiburské
univerzitěvim, žei studentifi|ologick1/choborri- dokonce i germanistiky_ pŤicházejína německou vysokou školus poměrněmal1/miznalostmi staršíněmecké literatury - pŤečetliz ní v podstatě to, co jim bylo uloženo na gymnáziu
v rámci tzv. povinnéčetby.Je tedy tŤebapočítats tím,Že literárnídíla staršínež
padesátnebo dokonce sto a Vícelet se jen ojediněletěšíčtenáÍskému
zájmu. To
znamená,že,ve|kémnožstvíinformacío |iterárníchdílech několika staletítaké
v dějinách českéliteraturyzristanepro naprostouvětšinuuživatelrioněch dějin
jedin11im
kontaktem s těmito díly. Je to skutečnostdobÍeznámá učitelrimčešti.
ny na stŤedních
školách,kteňívědí,že Žáci a Žákynév naprostévětšiněčtouvíceméněz donucení_ pouze texty tzv. povinnéčetbya o jinlch staršíchčes-

kÝch literárníchdílechmají v nejlepšímpÍípaděty znalosti' kterése dajívyčíst
- je známo, že ani
7 použivanychdějin českéliteratury na danéškole.ostatně
u ití"doško|.kychučite|ričeštinyse nedá pÍedpokládat,Žebyzna|iz vlastníčetby všechnadíla staršíčeskéliteratury,o nichŽ pÍi vyučovánímluví.
Je tedy tŤebaodpovědětna otázku, pro koho a s jak1/mcílem se vlastně maŽe zájemci, kteÍísi koupídějiny české
jí psát dějiny českéliteratury.Je zŤejmé,
_
literaturynebo si je vyprijčív knihovně,jsou a nadále budou pňeváŽněpŤíjako inteligence.V naprostévětšiněpŤípad budou
slušníkyvrstvy označované
poučenío česk;ichlitehledat v dějinách českéliteratury pŤedevším
uŽivate|é
rÍrnichdílechposledníchdesetiletía o jejich autorech.U děl vyšl;/chpÍedpoměrně dlouhou dobou se jen zčástidá pŤedpokládat,Že uživateldějin českéliU děl starších
teraturybude povzbuzenk tomu, aby se snažiltato díla si pŤečíst.
zájmu na
nežsto nebo dokonce sto padesátlet se pravděpodobnostčtenáŤského
zák|aděinformacív dějinách českéliteraturyb|iŽínule. Nejsem zŤejmědaleko
od pravdy,pŤedpokládám-li,že pr měrny uŽivateldějin českéliteraturyv1/klad
o vfvoji našehopísemnictvíod stŤedověkudo konce l 8. stoletíjen zběŽněpročtečispíšeprolistuje.Pojednánío obdobíl800 aŽ l900 si pročtepečlivějia obnejenu mladšíchgeneracínejvět.
dobípo r. l900 už značněpodrobně' pňičemž
literárníchdílechvydanlch po r,1945šízájem vzbudívlklad o česk1/ch
Autor - jednotlivec či autorsk)'kolektiv _ dějin české|iteraturysamozňejmě
písemnictvíod
vi, že zájem tzv. širšíveňejnostise soustied'ujena dějiny českého
r. l800 a v ještěvětšímíŤeod r. l900 nebo dokonce od r. 1945.ZkušeníliterárNěko|ikrát zmíněn! Julian KryŽanowski ve
níhistorikovése podle toho zaÍídí.
svéknize z r. 1969 ze 650 stran textu věnova|obdobído r. 1800 asi 220 stran,
kdežtoobdobí od r. l800 do r. 1939 asi 430 stran.Posledním l40 letrim dějin
polskéliteratury,o nichžještěpojednal,určiltedy ve svéknize 66 procenttex.
tu, tzn. celédvě tŤetiny.
Politické dějiny určitéhonároda, stejnějako dějiny jeho |iteraturya ovšem
takéjeho v tvarnéhoumění,hudby aj., musí každá generace nově zpracovat,
pŤičemž
je v1/hodné,vyjdou-li rŮzné práce tohoto typu ve stejnédobě nebo
v krátk]ch časov]/chodstupech.Práce o dějinách čehokolinejsou samozÍejmě
nikdy definitivní.V oblasti dějin českéliteratury se nedá očekávat,že by se
v nejbliŽšídobě vyskytl novy Jaroslav Vlček, nov]/Jan Jakubec nebo novy Arne Novák. Moderní, do nejnovějšídoby dovedenédějiny českéliteratury však
nďe společnostnutně potňebuje.Nebude nakonec rozhodující,zda jednotlivé
verze Zpracujísamostatněpracujícíliterárníhistorici nebo r znékolektivy literárníchhistorikri.Pňedemse ovšem vi, ŽekaŽdézpracováníbude mít r znénedostatky.Nejlépe by bylo, kdybychom se brzy dočkali trojích,čtverychnebo
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národa,o smyslu jeho dějin, o specifickév11ivojové
linii dějin národníliteratury
a ojejích zvláštníchhodnotáchjSounejčastějineověŤitelné
spekulace,kterymje
|épese vyhnout.
S psanímdějin jakékolinárodníliteratury- a tedy takéčeskéliteratury_ je
spjat problémstanovitdatum, kdy končídějiny literatury a kdy začínájev naz!,vanj současná|iteratura'Nejjednodušší
by bylo, kdyby literárníhistorik nebo ko|ektiv literárníchhistorikúdovedl v1/kladdo chvíle,kdy se rukopis dějin
literaturyodevzdá do tisku. Jest|ižese takto nepostupuje,je otázkou' u kterého
dňívějšího
data se v1/kladmá ukončit.Je to deset,dvacetčipadesátlet pŤedokamŽikem,kdy rukopis dějin literaturyjde do tiskárny?V impresu zmíněnéknihy
Juliana KrzyŽanowskéhoDzieje literatury pokkiej je uvedeno, Že se sázením
textu v tiskárně se začalodne l. nora l968. Rukopis knihy byl tedy dokončen
nejpozdějikoncem roku l967 nebo snad v lednu |968. PŤitomv1/kladdějin polskéliteratury autor dovedl do r. 1939 (s některymi ridaji o nečetnychpolsk/ch
autorecha dílech z doby po r. 1945)' To znamená,Že KrzyŽanowski ponechal
stranouv/voj polskéliteraturyv posledníchosmadvaceti|etech.Zíejmě období od r. l939 pro něho užnepatÍilok dějinám polskéliteratury,byla to tedy doba současné
polskéliteratury.Je ovšemmožné,ba dokonce pravděpodobné,
že
KrzyŽanowski nepsal o polské|iteratuŤe
v době po druhésvětovéválce proto'
Že by musel brát ohled na ideologickéhodnoceníautor a dě| komunisticklmi
politiky.
Podobnějako Julian KrzyŽanowski postupova|ia postupujíčetníjiníhistorilici |iteraturyv rťrznch zeIních.Je ovšemjisté,ževeÍejnostzajímápŤedevším
pos|edních
vyklad
tňi
deseti]eteratura
takžedějiny literaturykončící
deseti|etí,
tí pŤedvydáním knihy nutně musíčetnézájemce zklamat. A dále: nenímoŽné
v dějinách literatudě|atsi i|uze,žeby informaceo |iterárníchdílech,obsažené
uvery, ve většiněpňípadrivedly k tomu, aby sr čtenáňtěchto dějin pŤedsevza|
zkušenostiprofesora na freiburské
dená beletristická díla pŤečíst.
Z tr|cet,|eté
univerzitě vím,žei studentifi|ologickych oborrj_ dokonce i germanistiky_ pŤicházeji na německou vysokou ško|us poměrně malymi znalostmi staršíněmecké |iteratury- pŤečetliz ní v podstatěto, co jim bylo uloženona gymnáziu
v rámci tzv. povinnéčetby.Je tedy tňebapočítats tím,Že literárnídí|astaršínež
zájmu. To
padesátnebo dokonce sto a vícelet se jen ojediněletěšíčtenáÍskému
znamená,Že 've|kémnoŽstvíinformacío literárníchdílechněkolika Staletítaké
v dějinách českéliteraturyzústanepro naprostouvětšinuuživatelrioněch dějin
jedin1/mkontaktem s těmito díly.Je to skutečnostdobÍeznámá učitelrimčeštjny na stÍedníchškolách,kteňívědí, Že žáci a Žákynév naprostévětšiněčtouvíceméněz donucení- pouze texty tzv' povinnéčetbya o jinych staršíchčes356

ty znalosti, kterése dajívyčíst
kfch literárníchdílechmají v nejlepšímpŤípadě
dějin
české
literatury
na
dané
ško|e.
ostatně - je známo, že ani
používan,lch
z
ch
učitel
češtiny
nedá
pŤedpok|ádat,Žeby
se
zna|iz vlastníčet.
u stŤedoškolsk
starší
díla
české
literatury,
pŤi
o
nichŽ
vyučování
mluví'
všechna
by
Je tedy tŤebaodpovědětna otázku, pro koho a s jak1fmcílem se vlastně mají psát dějiny českéliteratury.Je ziejmé' Že zájemci, kteňísi koupídějiny české
literaturynebo si je vyp jčív knihovně,jsou - a nadále budou - pĚevážněpŤíjako inteligence.V naprostévětšiněpŤípadri
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od pravdy,pŤedpokládám-li'že prťrměrn uživateldějin českéliteraturyv;/klad
o vlvoji našehopísemnictvíod stŤedověkudo konce 18. sto|etíjen zběžněpročtečispíšeprolistuje.Pojednánío obdobíl800 aŽ l900 si pročtepečlivějia obnejen u mladšíchgeneracínejvětdobípo r' 1900 uŽ značněpodrobně,pŤičemž
po r, |945.
šízájem vzbudí v;íklado česklch literárníchdílech vydan;./ch
Autor _ jednotlivec či autorsk;/kolektiv - dějin české|iteraturysamozňejmě
vÍ,Že zájem tzv. širšíveŤejnostise soustÍed'uje
písemnictvíod
na dějiny českého
r' 1800 a vještě většímíŤeod r. 1900 nebo dokonce od r. 1945.Zkušeníliterárníhistorikovése podle toho zaŤídí.
Několikrát zminén!,JulianKryŽanowski ve
svéknize z r' 1969 ze 650 Strantextu věnoval obdobído r. 1800 asi 220 stran,
kdežtoobdobí od r. l800 do r' 1939 asi 430 stran.Posledním l40 letŮm dějin
polskéliteratury,o nichžještěpojednal,určiltedy ve svéknize 66 procenttextu, tzn. celédvě tŤetiny.
Politické dějiny určitéhonároda, stejnějako dějiny jeho literatury a ovšem
takéjeho vytvarnéhoumění,hudby aj., musí každá generacenově zpracovat,
pÍičemž
je qÍhodné,vyjdou-|i r zné práce tohoto typu ve stejnédobě nebo
v krátk;/chčasov ch odstupech.Práce o dějinách čehokolinejsou samozŤejmě
nikdy definitivní.V ob|asti dějin českéliteratury se nedá očekávat,že by se
v nejbližší
době vyskytl nov;ÍJaros|avV|ček,nov! Jan Jakubec nebo nov;yAr.
ne Novák. Moderní, do nejnovějšídoby dovedenédějiny českéliteratury však
našespolečnostnutně po ebuje. Nebude nakonec rozhodující,zda jednotlivé
verze zpracujíSamostatněpracujícíliterárníhistorici nebo r znékolektivy lite.
rárníchhistorik ' PŤedemse ovšem ví, ŽekaŽdézpracováníbude mítr znénedostatky.Nejlépe by bylo, kdybychom se brzy dočkali trojích,čtver;/chnebo
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i vícer]/chkonkurenčníchdějin českéliteratury.Trojí vzájemně si konkurující
je, že nedostatky
dějiny českéliteraturyjsme měli už pŤedsto lety. Vlhodou
jinlch
dějin literatuj"ánono zpracováníse do určitémíryvyvážíuveÍejněním
ry.
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Literatura
KRZYZANOWSKI, Julian
1969Dzieie!iteraturypolskiei(Warszawa)

obdobíčeské
|iteratury
o k|asickém
OLEG MALEVIC

Existuje tradičnípÍedstava,Že česklmi klasiky jsou spisovatelé19. století'
a porovnáKdyž se všakpodívámena českou|iteraturul9. sto|etínepÍedpojatě
me ji se světovym literárnímv;Ívojem,budeme nuceni tento tradičnínázor revidovat.Nebo spíšeponěkud změnit v tom smyslu, Že v 19. sto|etíčeskáliterafurasice měla svéklasiky, nedosáhlavšak,na rozdí|od českéhudby,svéhoklasickéhoobdobí.
Y PŤíručnímslovníku jazyka českéhose adjektivum klasick1/ určujejako
,,Íeck n. Ťímskj,antick]/..anebo jako ,,majícívlastnostiantickéhoumění,neproměnám vkusu, uznávan,! za vzor, vzorny, dokonal1/..(PŤíruční
podléhající
slovník|937-38).
ve sv1ich vahách Počdtkové
českéhobdsnictví,obzvkišJiž Palacky a ŠafaÍík
(18l8)
povznést
prozÓdie
poezii
rikol
se na roveř poezie Ťecké.
vytkli české
tě
v literatuŤevrjbec
klasičnosti
JosefJungmann věnoval tomuto tématurivahuo
apí(l827)'
latinského
a zvláštěčeské
Vyvozuje pojem ,,klasicky..z
,,prvotŤídní,,
jest
jakoby
štěpu
zrostajícího
še;,,Tatoklasičnost
květ neb raději ovoce dlouho
věk svtij
národníliteratury'Prav1/genius ovšemčiníi zde vlmínku; on pŤedbíhá
ale
věku
zákony:
ajímajesvésouvěkémocíneobyčejnou,
dává spolu budoucímu
doba klasicki literatury a jazyka nepovstává jedním nebo druhlm spisovatelem
jednoho neb druhéhopole literatury,
vynikajícím,ani vzdělávánímprospěšn1/m
napÍ.básnictví'anobržznamenitymmnoŽstvímspoluvěk1/ch,
vytečnlchptivodníchh|av,a zdaŤil1/m
vzdě|ávánímvšech,aneboskoro všechhlavníohforem spisovate|skch _ básnictví,prostomluvya ňečnictví..
(Jungmannl869: 39). Klasickéobdobínárodníliteraturyje tu traktovánonejenjako perioda všestranného
rozkvětuliteraturysamotné,ale takéjakodoba,kdy Se toto vyššístadiumliterárníhoajazykového stává zák|ademvšeobecnéhonárodního vzdě|áni.
Když mluvíme o klasickém období nějakéliteratury,vždy máme co dělat
s tím, co Francouzi označujíslovem ,,Pléiade...obdobná literárnísouhvězdí
vznikala v obdobírenesancev Itálii, Anglii, Španělsku,Portuga|sku,v Německu. PŤitomměla v rťrzn]ich
dominanty_ poezii a prÓzu ve
zemích rínné.Žánrové
Francii, prÓzu v Německu a Nizozemí, dramatikuv Anglii. Poměrnou rovnováhu poezie,dramatiky apr6zy pozorujemev Itálii, Portugalskua Španělsku.
Mri-
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Studentyfilologie. Zv|áštnípŤípad
jsou dějiny české|iteraturyvydanév cizicÍ.l
jazycich - obvyk|e v cizině - pro informaci cizojazyčnéhopublika. Zdá se píitozené,Že se autoŤia vydavatelédějin národníliteraturysnažíoslovit pŤíslušníky toho národa, v jehož prostÍedíona |iteraturavznikala a vzn|ká.To tedy znamená, žedějiny českéliteratury se píšípŤevážně
pro Čechy,a tudížčesky.
PŤitomnazačátkurriznych pojednánío dějinách českéliteraturyobvykle stojí dvě německy psaná díla Josefa Dobrovského:Geschichte der bohmischen
Sprache zr. |89| a knižnípodoba tohototextu zr. 1892s vyznamnědoplněnym
názyem Geschichte der bÓhmischen Sprache und Literatur; v1/kladzde byl doveden do r, |526. A je pÍíznačné,
Že takédalšídvě Dobrovskéhopublikace
o českéliteratuie vyšly jen německy: BÓhmische Literatur auf das ]ahr ]779
a Btihmische und mtihrische Literatur auf das Jahr 1780. ostatně, Dobrovského piedchŮdce František Faustin Procházka (1749-1809) vydal v letech
l784-85 rovněžněmecky tŤísvazkovou
publikaci Miscellaneen der btjhmischen
und miihrisc hen Literatur.
U Pavla Josefa ŠafaŤíka
a takéu Karla Sabiny byly jejich německy psanéli.
práce vedeny zŤejmousnahouvzbudit o česképísemnictvízáterarněhistorické
jem v cizím, pŤedevším
německémjazykovém prostíedí.ŠafaÍíkŮv
spis Geschichte der slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten z r. 1826
a Sabinova práce Das Theater und Drama in Bijhmen bis zum Affinge des
]9. Jahrhundertszr. 1877 jsou dok|ademtoho, že se českákultura _ včetněliněmeck1improstňednictvím
a pomocí
teratury- dostávala do světa pŤedevším
užívalalatina.
němčiny.V minulosti, do začátkul8. století,se k tomuto rÍčelu
aulexikony česk1/ch
V českémprostňedívšak nemáme |atinskypsanéobšírné
torri. U Polák m žemeuvéstjako pŤík|adkompendium o polsk1/chautorech
z pera Szymona Starowo|skéhoScriptorum polonicorum Hekatontasseu Centum illustrum Poloniae scriptorum elogia et vitae (vyš|ov Benátkách v r. |625,
pak |627).
značněrozšíŤeno
Německy vydal takér, |907 Arne Novák Die tschechischeLiteratur der Gevydání pak v r. l9l3 spolu s Janem Jakubcem.
7enwart; další,pŤepracované
A konečněi já jsem v době svéhoexilu na naléháníko|egriz íad německlch
profesor slavistiky vydal v r. 1984 Geschichteder tschechischenLiteratur im
]9. und 20. Jahrhunderr;česká,poněkud změněná verze vyšlar. |987 v nakladatelstvímanžel Škvoreckych68 Publishers v Torontu pod názvem ČeslqiIiteratura 1785-l,985.
Zatímco Josef Dobrovskj považova|zapÍirozenépsát o českéliteratuĚea je.
jích dějinách německy, dalšídějiny českéliteratury v němčiněbyly psány věbohemisticképrodukce v češ.
doplněk literárněhistorické
domě jako propagační
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obdobíčeské
literatury
o k|asickém
oLEG MALEV|Č

Existuje tradičnípŤedstava,že česklmi klasiky jsou spisovatelé19. století.
a porovnáKdyž se všakpodívámena českouliteraturul9. sto|etínepŤedpojatě
ji
m
literárním
v;i
světov
vojem,
se
budeme
nuceni
tento
tradiční
názor reme
poněkud
Nebo
spíše
v
změnit
tom
v
smyslu,
Že
|9.
literastoletí
česká
vidovat.
klasiky,
měla
své
nedosáh|a
však,
na
rozdí|
sice
od
české
hudby,
svého
klatura
období.
sického
Y Pííručnímslovníku jazyka českéhose adjektivum klasick určujejako
n. Ťímsk1/'
antick]/..anebojako ,,majícív|astnostiantickéhoumění,ne,,Íeck1i
proměnám vkusu, uznávany Za vzor, vzorn,!,dokonal1i..(PŤíruční
podléhající
s]ovníkl937-38).
ve svych rivahách PočtÍtkové
JižPa|ack! a ŠafaŤík
českého
bcisnictví,obzvtáště pttlzÓdie (18l8) vytkli česképoezii rikol povznéstse na roveř poezie Íecké.
Josef Jungmann věnoval tomuto tématurivahu o klasičnostiv literatuŤevtibec
(1827).Vyvozuje pojem ',klasick1/..zlatinského,,prvotŤídni,,
a zvláštěčeské
apiše:,,Tatoklasičnost jest jakoby květ neb raději ovoce dlouho zrostajícíhoštěpu
narodníliteratury'Prav/ genius ovšemčiníi zde vfmínku;on pňedbíhávěk svrij
ajímajesvésouvěkémocí neobyčejnou,
dává spo|ubudoucímuvěku zákony: ale
doba klasicktÍliteratury a jazyka nepovstává jedním nebo druh m spisovatelem
jednoho neb druhéhopo|e literatury,
vynikajícím,ani vzdělávánímprospěšn1im
napŤ.básnictví,anobrŽznamenitlm množstvímspoluvěkfch' vltečnlch pŮvodníchhlav, azdaÍilym vzdě|ávánímvšech,anebo skoro všechh|avníchforem spisovatelskch - básnictví,prostom|uvya Ťečnictví,,(Jungmann
l869: 39).Klasické obdobínárodníliteraturyje tu traktovánonejenjako perioda všestranného
rozkvětuliteraturysamotné,ale takéjakodoba' kdy se toto vyššístadiumliterárníhoajazykovéhostává zák|ademvšeobecného
národníhovzdě|ání,
Když m|uvímeo klasickém období nějakéliteratury,vŽdy máme co dělat
s tím, co Francouzi označujíslovem ,,P|éiade...
obdobná literární souhvězdí
vznikala v obdobírenesancev Itá|ii' Anglii, Španělsku,Portugalsku,v Němec.
ku. PŤitomměla v r zn1ich zemích rŮznéžánrové
dominanty_ poezii a prÓzu ve
Francii, prÓzu v Německu a Nizozemí, dramatikuv Anglii. Poměrnou rovnováhu poezie,dramatiky apr6zy pozorujemev Itálii, Portugalskua Španělsku'Mri-
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Žernetakénrluvito rencsančníclr
plejádáchr' Polsku (Jan Kochanowskia.;elro
následovníci)a Chorvatsku(Ivan GunduliÓ ajcho šktlla).Navzdory velkému
sotvam pro v1ívojčeštiny
vyl,namučcskÓhumanistické
literaturypŤcdevšírn
ŽeInetoto litcrárníobdobípokládatza klasickÓ.I v tottltobodu zcela souhlasím
s rrríněním
Jungmannovyrn:
,,[.'.]cpochaliteratury[...]obyčejnězlatym věkem
právniczvaná,znamcrritájest pltldy rozličnymiv poli historickcm,lékaňskénr'
věkenr
kérna zv|áštěbohosloveckÓm,ale hásnictvíicjí, co do krásy,za staršírn
z
epochy
spíše
géniové
ptlcháze.ií
literární
l869:
45).
Čcští
zŮstalo..(Jungnrann
barokní(J. A. Komensk1/,B. Bridel). Alc klasickéobclobíliterárníhovlvoje
v Čechácha takév Rusku zŤejměpatÍído doby pozdější.
Avšakprávě porovnáníS ruskouliteraturouclovolujcdívatse na českoulite.
V citovanéťrvazeuvádí Jungraturu 19. stoletíjako na obdobípiedklasické.
oba všakpatŤído pŤedpušjako
Kartrnlzina'
a
DěrŽavina
ruské
klasiky
marrn
periody ruskélitcratury.Šl.lby k ninr piiÍadittaké
kinské'totiŽ pŤedklasické
t,tLut!nily,
Krylova. Dokonce i sám Puškin.pokud by byl jen autorcnlRttslatttt
SLovan , patŤilby rovněŽ k totnutopictlklasickému
pohádek a Písníz,cipculních
literatury.
obdobíoh|asové
obdobíruské1iteratutol-ttlto
pŤcm]/šlel
o zvláštnostech
Lotman
Když J. M.
organickáJedtkvíjeho
v
čem
se
určit,
snaŽil
pociťovaljako
klasické,
ry, které
dynanrickéťrsck
uzavÍcny
o
z,vláštní
šlo
statickÓ,
nebylo
nota.Ani toto obclobí
mezi rtlprotiklad
neurčoval
podle
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však
dynamiku
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_
_
D.JleŽttějslavjanoÍrly.
a
zapadniky
dodejme
nebo
realismcm
nlantisnrema
byl protikladmezi binárnímestctickymsystéšía celétoto obdobísjcdnocující
Lva
a estetickymsystémem
rn'
Dosto.ievského
Gogolov
Lcrnrrln(ovovÝIn,
ntcm
.lillstého.
byl svčtztělesněnímciobrira zla, sil andělsk]ich
V prvnínlpŤípadě
systé.
stuperizla. V tríaclir:kém
a démonickycha cestak clobruvccllapŤeskra.jní
to
svět
Je
života.
obyče.iného
svět
z,lir,
ale
takÓ
a
dobra
nc.ien
svět
nru cxistujc
jako
existen.
lidské
základ
o
sobě
sánl
však
cetru
má
l-rodnoccní.
bcz rnorálního
kterym
a v Čechclvovi,
cc' V Puškinovi,kterynrtoto klasickéobdobízačínalo,
(Lotrnan
i996).
systémťl
obou
koexistcnci
r'iclí
sc uzavíral<l, Lotnlan
podobn]izáklirdníestetick!konllikt'
V českélitcratuÍel9. stoletínc:cxistuje
proccsu.Je tu spi
dynarnického
jako
risck
a
uzavi.en
organick
ktcryby ii z-celil
Po ohlasovéeta'
ťrsekri.
<1čjínnych
sarnostatnych
cpizod,
šc nčkolikhistorick1ich
ntczi rnáchovprotiklad
popŤeclí
dostává
sc
clo
(pr:oslull,r
Čclakovsk1í)
firlza,
pč
StruktuŤe
v
obrazné
ktcr
Mácha,
vlastencern.
rrr
tylovsk
a
skynr rozcrval-rcem
bilet,
ztčlesiiuje
o
sto
nybrŽ
o
tŤicct,
poczic
nikoliv
vyvoj
čcské
Mrr7cpŤedcšcl
poe^e
a
Tylova
PrÓza
a
romantiku.
stŤcdovč:k
spojující
estetick systérn,
nírr.ní
a ncdialekticképŤedstavy
Krlllárova patŤíještěclo osvícenskÓracionalistické
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a světč.Tatoetapasc uzavíráuprostŤed
l9. stoletíTylovoudramatikou,
tl čltlr'čku
Je to <Jočasná
SyntéZa
svělovostia vlastenecErbcncrn'Němcovoua Havlíčkem.
ale pŤíliš
krátké.Skutečná
tr'ínlriidovémzákladě'Svéhodruhuklasickéobclobí,
nemohla
literatura
vzniknout
ani
písně,
z
lidové
ani
z
lidovc pohádky,
nloclernÍ
balady.
Na
tonlto
základě
však
vznikly
liclové
umělecké
|rodnoty,
z
kter1imse
ani
v zahraničí
nedostalopatŤičnÓho
ocenění.Napň.v ruštinědosudneexisvětšrnou
tu.jeaclekvátnípňek|adČelakovskéhoohlastt písníčeskych'Erbena dobŤepĚeVladimíraby|
klzida|Ase;ev v polovině 20. století,Havlíček,jc|loŽKíestsvatél,Io
r' Rusku zakázánaŽ do rinorovérevoluce l 9 l 7' byl clobŤepieloženrovněŽaŽ sto
Ictptl smrti.Sotva všakje klasikemz h|ediskacc|ocvropskÓh<l'
pňípadpŤedstavujc
tvorbaBoženyNčmcové.
Zr |áštní
,,Všeckodílo BoŽeny
N č ' r n c t l jveés t p o h á d k a[ . . . ] , .n.a p s a lS a l d a( l 9 ' 5 9 :7 3 ) .V y s v ě t l o v ajle h c ri d y l i č nost rousseauovskouvírou v pŤirozenchodobréhočlověka'Tentyžrys viděl
Hálka a posuzovaljej pňísněji.
Šaldapsal o vyumělkovanostizáu VÍtčzslava
ptrrnychposta\'u Němcovéa u Hálka. U ruskyclrspisovatclri.
včetnětěch nejbyli tzv. kladníhrdinovévŽdy problematičtí.
r.c:tŠích,
Gogcll,Gončarov,Turge.
něr'sc tlbčasmuseli obrátitk postavánlneruskéh<l
nebo ne zcela ruskéhopťrvo.
Štolc'Insarov).Masirryk asi oprávněněvytykal nehridnověrcltr(Kclslanžoglo,
kníŽeteMyškinaaAljoši Karamaz<tva.
n()Stl]()sta\rám
U mn<lhych
českychspije to rlbráceu KarolínySvětléa dokonccobčasu Karla Čapka,;
sclvlt(c|(napŤ.
nt:.Ncvítn.zda tcl není spcljenos deInokratickouzákladnou českéliteratury
l 9 - s t i l I c t aí s p Ť í s l o v e č n,o,uh o l u b i č íp.o. v a h o u .r o z h o d n ěn i k o l i s l o v a n s k o u ,
moŽnír
všakčeskou.Počínaje
J. K. Šlcaharenl
se tentov záklaclěrousseauovsky
rrítztlrstr.ctává
s náztlrernnaturalisticknr' Vzniká tak prapodivnásymbiÓza.
lllavní hrdinkcluBoŽeny Němcovéncbyla ani tak babička,která Němcovou
snadstavíinad G. Sand,jako pňirozenáčeskámlur,a.jejíŽkvality se v pňekladu ztrírcc-jí.
Sclučasnálitcrárníruštinabyla kodifikovánaPuškínem.Doposud
l'lltstIlč
piekládánlc světrrvouIiteraturuvšechclob.pŤcsojeclinělé
pclkusyo archaizati.do Ťeči.
již vytvoŤil.Je to nornra.na jcjímžpozadíjsoumoŽnéi všeliexperinlenty.
Mám clojem,žeskutcčnyrn
kodifikátclrern
lite.1akÓlnrldernistické
t.iir.ní
čcštiny
byl aŽ Karel Čapeka stal se jím až'vedvacáLychletech.Čapkem
ptlč'ínltjc
zní ncjcn autorskáicč,alc takÓ jazyk všcchodvětvípísernnictví
zcela
pÍirtlzerlč
a nestrojcně.Jako strojenclua Zastariil()u
vnínlánlnejen suchouňeč
prcdr,ir|cčn1iclr
spisri T. G. Masaryka, nybrŽ takc piebujclclumetaÍbrikuF. X.
Saldy.Snaclprávě zastara|ost
jazyka a Zastaralost
l,eršovychsystém v poezii
t'cd|ak toniu,Že čeští
klasikovétak ryclrlc ztráce|iSvouaut()ritu
a čtenáiskyzáJenttl ltčopadal' Mé česképÍátelepŤekvapovaly
obrovské.nlnohatisícové
náklady l.tlrnán a pclvídekKarolínySvčtlÓv Petrohra<Jě
To
na sklonku20. strlletí.
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ž-erne
takémluvit o rencsančních
p|ejádáchl'Polsku (Jan Koclranowskia jeho
následclvníci)
a Chorvatsku(lvan Gunclulica.jeho škola).Navzdory velkému
sotvam vyznamučeské
pro v voj češtiny
humanistické
literaturypŤedevšírn
Ženretotclliterárníobdobípokládatza kIasické.
I v trlnrtobodu zcela souhlasím
z|aIyn věkem
s rníněním
Jungmannovrn: ,,[...]epochaliteratury|...]obyče.ině
,t'vaná,znamenitá.jest
právnicp|tldyrozličn1ymi
v poli historickcrn,lékaŤském,
věkenr
co do krásy,za staršíIn
kem a zvláštěbohosloveckém,
ale básnictví.'ejí,
spíšcz epochy
l869: 45). Čeští
literárnígÓniovépocházc.jí
ztistalo..(Jungmann
barokní(J. A. Komensk1/.B' Bridel). Ale klasickéobdobílitcrárníhovyvtl.;e
v Čechitcha takév Rusku zŤejměpatŤído doby pozdější.
Avšakprávě porovnánís ruskoulitcraturoudovolujcdívatse na čcskoulite.
V citovanérivazeuvádí Jungraturu |9. stoletíjako na obdobípŤeclklasické.
mannjako ruskéklasiky Děržavinaa Karanlzina'oba všakpatňído pŤedpušperioclyruskéliteratury.Šl.lby k nim piiLadittaké
kinské,totižpŤedklasické
Krylova. Dokonce i sám Puškin'pokud by byl 3enautoren Ruslenaa Lut]nih,,
pohádek a Písníz,ťtpadních
Slovanťt,patŤi1by rovněŽ k toInutopŤedklasickému
obdobíohlasovéliteratury.
tohotoobdclbíruskéliteratuo zvláštnostcch
KdyŽ J. M. Lotman pŤemyšlel
v čenrtkvíjelro organickájedjako klasické,snaŽi|se ur.čit,
ry, kterépociťoval
šIoo zvláštníuzavňenyiisek dynamickénota.Arri toto obdobínebylo statické.
ho proccsu'Tuttl dynamiku všakpodlc LotInananeurčovalprotiklaclmezi rrlD leŽitě.;a realismcmnebo _ dodejrne- zapadnikya slavjanoÍily.
trlantisnrem
byl protíkladrnezibinárnímcstetickyrnsystéšíacclé toto obdobísjcdnocující
Lva
a estetickyrnsystéInem
Gogolov m. Dostojevského
nremLcrmont()VovÝm'
dobra a zla, sil anclělskych
V prvnímpÍípaděbyl svčtztělesnčním
Tolstél-ro.
stupeiiZla.V triadickémsysté.
a démonickycha cestak dobru vcdla pies kra.|ní
'L|a,a|c takésvět obyčc.|ného
Života.Je to svět
nru existujenejensvět dobra a
bcz nrorálníholrodnoccní'má všakcenu sánro sobějako základ lidskc existena v Čcchovovi,kteryrn
kterynrtoto klasickÓ obdobízačínalo,
ce. V PLrškinovi,
(Lotman l996).
sc uzavíralo,viclíLotlnan koexistenciobou systémťr
V čcskéliteratuÍel9. stoletíneexistujepcldobnyz'ákladnícstetickykonllikl
proccsu.Je tu spi
risckdynarnického
a uzavi.cn17
kteryby.ji z'celiljakoorganick)í
Po ohlasovéeta'
dčjinnychrjsekťr.
samostatnyclr
cpizo<1,
šeněkrllikhistclrickych
dostáváprotikladmezi tnáchovse dcl popŤedí
pě (prtlslulá1alza,Čc|irkovsk1i)
Mácha, kter1iv obraznéstruktuŤe
skYnl rtlzervanccma tylovskyInvlastcncenr.
vyvoj česképoezic nikolív o tiicct, nybrŽ o st<llet, ztělcsĎujebiM jt: pÍcdešel
a romantiku.PrÓza Tylova a poezie
stÍeclovcik
nárnícstetickysystém,spojující
a nedialcktickÓpŤedstavy
racionalistické
osvíccnské
pat
í
do
Kolláror,'a
.ieště
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a světě.Tatoctapase uzavíráuproslŤed
l9' stoletíTylovoudrarnatikou,
trč|tlr'čku
Je to dočasnásyntézasvětovostia vlastenecllrbenctn.Němcovoua HavIíčkcm'
Svéhodruhuklasickéobdobí,ale pňíliš
krátké.Skutečná
tvínalidclvéml'ák|adé'
literatura
nemolrla
vzniknout
ani
z
lidové
písně'
ani
t,|idovÓ
pohádky.
tltrlderní
balady.
Na
tomto
lidclvé
základě
však
vznikly
z
umělecké
lrodnoty,
ktcrlm
se
irrri
v zahraničí
nedostalopatŤičného
ocenění'NapÍ.v ruštinědosudneexisl'čtšintlu
tu.jeadekválnípňekladČelakovskéhoohlasu písníčeskych,Erbena dobĚepňejch oŽ Kt,estsvatéhoVlctdimíraby|
kIlidalAse1evv polovině 20. stolctí,Hav|íček,
revolucel9l7, byl dobŤepŤeložen
r Rusku l,akázánaŽ do rinorové
rovněŽažsto
lct ptl sIrirti.Sotva všakje klasikemz hlediskaceloevropského.
pŤípad
pŤedstavujc
Zv|áštní
tvorbaBoženyNěmcové.,,Všeckodílo BoŽeny
N č t n c c l vj eÓ s t p o h á d k a[ . . . ] , .n. a p s a lS a l d a ( | 9 5 9 : 7 3 ) .V y s v ě t l o v ajle h o i d y l i č |]()strousseauovskouvírou v pňirozenchodobréhočlověka.TentyŽrys vidě|
u VitězslavaHálka a posuzovaljcj pčísněji.
Šaldapsal o vyurnělkovanosti
zá.
postav
u
Němcové
a
u
Hálka'
U
ruskych
spisovatel. včetnětěch nej1ltrrnych
byli tzv. kladníhrdinovévŽdy prob|ernatičtí.
r'cštŠíclr.
Gogol. Gončarclv'
Turgcrrčrsc tlbčasrnuscliobrátitk postavánrneruského
nebclne zcela ruskélropr)voŠtolc,Insarov).Masirryk asi oprávnčněvytÝkal nehoilnověrdtr (Kclstanžoglo,
kníŽeteMyškinaa AljclšiKaramazova.U mnohychčesklchspill()Stp()Stavám
(napŤ.
stlrltelťr
u KarolínySvětlÓ a dokonccobčasu Karla Čapka)jeto obráce.
ttc:.Ncvítir.zda tcl není spojeno s dernokratickouzákladnou českéliteratury
l 9 ' s t o l c t ía s p č í s l o v e č n,o, u
h o l u b i č íp.o. v a h o u r, o z l r o d n ěn i k o l i s l o v a n s k o u ,
rnilŽnít
všakčeskou.Počínaje
J. K. Šlejharense tentov základěrousscauovsky
Illizors(Íctávás názoretnnaturalistickym.
Vzniká tak prapodivnásynrbiÓza.
Hlai'nÍhrdinkouBoŽeny Nčmcovénebylaani tak babička,která Něrncovou
sIladstavÍi nad G. Sand,jako piirozenáčeskámluva,.1ejíž
kvality se v pŤekla.
du ztrítcc.jí'
Současnáliterárníruštinabyla kodifikovánaPuškinem.Doposud
r.lastnč
piekládánresvětovouliteraturuvšechdob, pŤcsojedinělépokusy o arc l t a i z a c id. o č e č i , . jvi ž
y t v o Ť i lJ.e t o n o r n r an, aj c j í m žp o z a d jís o u m c l Ž n é
ivšeli.
jlrkÓnltldernistické
experimenty.Márrrdrljern.Že skutcčnm koc1ifikátorem
literlit.ní
čcštiny
byl aŽ Karel Čapcka stal se jím aŽ ve dvacát ch letech.ČapkcIrr
ptlč'ínlrjc
zní ncjenautorskáŤeč,
ale takÓ jazyk všechodvětvípísemnictví
zcela
prirozcnča nestrojenč'
Jako strqenou a Zastaralouvníniánrncjen suchouŤeč
pi.cdvírlcčnych
spisri T. G. Masaryka, n,jbrŽtaképŤebujelou
rrretaÍbriku
F' X.
Sa|clr.Snaclprávčzasraralost
jazyka a zastaralostr'eršovychsystémŮv poezii
t'cd]ak trlnru,žečeští
klasikovétak ryclrle ztráce|isvou autoritua čtenáisk!zá;ctntl nčopadal.Mé česképŤátelepiekvapovalyobrovské.nrnohatisícové
náKlltclyrtlrnánŮa povídekKarolínySvětlÓ v Petrohraděna sklonku20. století.To
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Se asi vysvětluje nejen tím,Že v Rusku dosud existuje čtenáŤská
obec,jejímuŽ
vkusu Světlá vyhovuje, ale takétim, Že se dílo českéspisovatelkypŤekládádo
současné
literárníruštiny.Bělinskij zaživapohÍbi|Marlinskéhoa Benediktova.
Proto Se nesta|ik|asiky.PŤedMacharovou kritikou však neobstáli Hálek, Vrchlick1ya Čech'Brzy potom neobstálsám Machar. Neobstál ani Jirásek. Největší,
ale moŽná takéjedin! skutečn;/
česk;/klasik druhépoloviny l9. stoletíJan Nejako skála nad moÍem.Neruda však,
ruda čnínad těmito literárnímizÍíceninami
stejnějako Mácha, pŤedešel
svou dobu' Snažiljsem se to ukázat ve svémčlánku Jan Neruda a F. M. Dostojevskij (Malevič l968).
Generacemájovcri,ruchovc , lumírovcŮ,Českémoderny,Almanachu na rok
1914, i kdyŽkaždá z nich tvoíilavnitÍnědiferencovanyestetick]isystém,se stÍídaly pŤí|iš
rych|e.V ruské|iteratuŤe19. sto|etí(stejnějako v anglickéa francouzské)byl pŤeceurčujícím
směremrealismus'Zrod modernismuužznamenal
konec klasickéhoobdobí.V české
literatuŤe
se romantismusa modernismusspoji|y v tvorbě Ju\iaZeyera, o. Hostinsk;istačilsotva ohlásit a zd vodnit pÍíchod
realistickééry,kdyžuŽ Ša|daa pak Čapekrealismuspohňbívali(všichnitŤipokládali právě ruskou literaturuk|asickéhoobdobízazce|a zvláštníliterárníjev).
Mrižemeopravdu pokládat českouliteraturul9' stoletíza z|aty věk a českou
Z hlediska světovéholiliteraturuprvní po|ovice 20. stoletíjen za věk stÍíbrny.
terárníhov;/vojeto tak není.Právě ve 20. stoletíse českáliteraturadostala do
česBŤezinou,dlouhou dobu nejnadějnějším
světovéhopovědomí,a to nejdŤíve
k1/mkandidátem na Nobelovu cenu.
Je pŤíznačné,
Že dva tak odlišníliterárníkritikovéjako F. X. Šaldaa B. Václavek svorně pÍedpokládali,Že jen,,v prvníchdesetiletíchXX. věku se rozhodne, budeme.li míti literaturuve vyššímslova smyslu: literaturujako svět hodnot a hodnot sv ch. Literaturu ne jako náhodu a v1fjimku,n1fbrŽjako Íád a me.
todu, kulturníritvara organism..(Šaldal96l :42),Timto citátem ze studieModerní literatura českti(1909) začína|totiŽ Vác|avek v r. 193.7svou knihu ČeskrÍ
literatura XX. stoletía dodáva|:,,Dokončujese boj o vytvoÍeníliteratury skujejího v1/voje
tečně p vodní a vlastní, kdyžtě Se, po dlouhém pŤerušení
cizi vzory; bojujese o vyv 17.a l8. století,dlouho a neorganickypŤebíra|y
hledá se metodaa ňádtétotvorliteraturysamostatné
a umělecky vyšší;
tvoŤení
by, hned experimentálnípracíbásnickou, hned v živémspojenís vyvojem doby, aby se tak literatura zač|eni|ajako svérázn;íkulturní tvar do ce|kovéhoso.
ciálníhoa kulturníhov1/vojedoby..(Václavek 19]6: l7). TakéJan MukaŤovskj
kladl až k počátku20. stoletíobdobí,kdy česká|iteratura,zbavená funkčního
pŤetíŽení
z kolu ',bÝt těžištěmnárodníchsnah..(Neruda)' ,,začinázdrjrazĎovat
svou osobitost vriči vlivŮm literatur cizich,..Je paradoxní,že k tomu docházi
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o svéliterárníprov době,kdy se tato |iteraturavědomě vzda|asnahy ,,uvažovat
(MukaŤovsk;/
23.|_38).
|948:
specifi
cky
českého..
blematiceze stanoviska
vešm
základem
kter!
se
stává
rozkvět
české
literatury,
,,pevn
Všestrann!
pol869:
39)'
vzdě1áni
a
m|uvě.,(Jungmann
i
mravnímu
kerémuduchovnímu
obklasického
první
tohoto
skutečně
republiky.
Začátek
zorujemeažv době tzv.
dobí vfvoje českéliteratury m žemebezpečněstanovit:je to datum obnovení
českésamostatnosti'Tehdy vystoupila na veŤejnostplejáda vynikajícíchbásníkŮ a prozaikri.Navíc se v novlch podmínkáchradiká|ně změnil charaktertvorby Íadyautorri(J. Hašek,K' Čapek).Vznikl poetismusjako básnick;/směr spe.
(pÍedtímk tomu směŤovalcivilismus a literárníkubismus JoseÍá
ciÍicky česk1/
Čapkaa mladéhoVančury).Tehdy se českáprÓza vyrovnala ve svémpostavení
s českoupoezii, tehdy českádramatikazačalasklízetrispěchy v zahraničí.
Právě tehdy dosáhla česká prÓza ve svych vrcholn ch zjevech opravdové
Lvovsk! profesorA' V. Čičerinse stal autoremhypotézyo existen.
epickéšíŤe.
ci nerudovskéetapy v dějinách kritickéhorealismu (Čičerinl965). V Nerudourčitéetapy světového
vi, Maupassantovi a Čechovovi spatŤova|pŤedstavitele
Gogolovy.
Dickensovy,
Ba|zacovy,
realismu,která se lišíod etapy velkéepiky
za
nás|edova|a
a
Maupassantova
JenžeantimonumentalistickáprÓzaČechovova
obklasická
tvorbou
svou
etapouvelkéepiky. Čechova Maupassantuzavírali
dobíve v]/vojiruskéa francouzskéliteratury(druhájmenovaná měla těchtoklasick ch obdobíněkolik). Neruda ještěnenašelv českémměstskémŽivotě ptidu
pro velkou epiku (na materiálu vesnickémpokročily dále Němcová a Světlá)
a ve sv;ch Povídktichmalostranskychk ni hledal cestu.By1 piedchridcemklaporovnats Bělkinovj,miposickéhoobdobíčeskéliteratury.Jeho prÓzu mťržeme
o Chudj mi lidmi.
Dostojevskéh
vídkamiPuškinov1i
Pláštěm.
mi' Gogolovym
Tím, že Šaldastál na pŤedělumezi pŤedklasickou,obrozeneckou,a k|asickou, moderníetapou ve v1ivojičeské|iteratury,se vysvětluje podivná moŽnost
Bělinského(Malevič
analogiemezijeho kritickou činností
a kritickoučinností
1986). Na vrcholu k|asického období ve vlvoji českéliteratury, v letech
|934_35, pŤipravovalŠaldakolektivnídílo Duch českéliteratury a napsal ně.
kter! zachycuje všekolik článkri,v nichžprosazovalmyšlenkustŤedu:,,StŤed,
chen národníživotv celéšíŤi
jeho rozvlnění,měl by byt spisovatel,a ne exponent nějaképoliticképravice nebo levice..(Šaldal934135:l06); ,,Tedy:ani vfchod, ani západ, ani levice, ani pravice, n1ibržstŤed'a to je, mimo jiné' i soustŤedění
svéosobnosti do tv rčíhoohniska. Postav se tam, kde je stÍedsvěta..
(Šaldal935136: l50). V pŤednášce
s typicky masarykovskfm názvem K filozofii dějin českéliterárníhistorie (9. bÍeznal936), která byla, rovněŽ v masarykovskémduchu, namíŤena
historicismua k|adlad raz na to,
proti premrštěnému
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se asi Vysvětlujenejen tím,Že v Rusku dosud existuje čtenáŤská
obec' jejímuž
vkusu Světlá vyhovuje, ale takétim, Že se dílo českéspisovatelkypňekládádo
současné
literárníruštiny.Bělinskij zaživapohŤbilMarlinskéhoa Benediktova.
Proto se nestali klasiky. PňedMacharovou kritikou všakneobstáli Hálek' Vrchlick! a Čech.Brzy potom neobstálsám Machar. Neobstál ani Jirásek. Největší'
ale možnátakéjedin1/skutečn česk! klasik druhépoloviny l9. stoletíJan Neruda čnínad těmito literárnímizŤíceninamijakoskála nad moŤem.Neruda však,
stejnějako Mácha, pŤedešel
svou dobu. Snažiljsem se to ukázat ve svémčlánku Jan Neruda a F. M. Dostojevskij (Malevič 1968).
Generacemájovcri,ruchovc , lumírovcri,Českémoderny,ALmanachuna rok
1914, i kdyžkaŽdá z nich tvoÍilavnitŤnědiferencovanyestetick]/systém,se stÍídaly pŤílišrych|e. V ruskéliteratuÍe19. sto|etí(stejnějako v ang|ickéafransměremrealismus.Zrod modernismuuŽ znamenal
couzské)by| pŤeceurčujícím
literatuŤe
se romantismusa modernismusspokonec klasickéhoobdobí'V české
pŤíchod
jily v tvorbě luliaZeyera. o. Hostinsk stači|sotva ohlásit a zdťrvodnit
realistickééry,kďyžuž Šaldaa pak ČapekrealismuspohŤbívali(všichnitŤipokládali právě ruskou literaturuk]asickéhoobdobízazce|a zvláštní|iterárníjev).
MriŽeme opravdu pokládat českouliteraturul9. stoletíza zlaty věk a českou
Z hlediska světovéholiliteraturuprvní polovice 20. stoletíjen za věk stňíbrn1y.
terárníhov1ivojeto tak není.Právě ve 20. stoletíse českáliteraturadostala do
česBŤezinou,dlouhou dobu nejnadějnějším
světovéhopovědomí,a to nejdŤíve
k1Ímkandidátem na Nobelovu cenu.
že dva tak odlišníliterárníkritikovéjako F. X. Šaldaa B. VácJe pŤíznačné,
lavek svorně pŤedpokládali,žejen ,,v prvníchdesetiletíchXX' věku se rozhodne, budeme-li míti literaturuve vyššímslova smyslu: literaturujako svět hodjako Ťáda me.
not a hodnot sv ch. Literaturu ne jako náhodu a qijimku, n1/brŽ
todu, kulturníritvara organism..(Šaldal96l:42)'Timto citátem ze studieModerní literatura českd(1909) začína|totižVáclavek v r. 193,/svou knihu Českrí
IiteraturaXX. stoletía dodával: ,,Dokončujese boj o vytvoÍeníliteratury skujejího qÍvoje
tečně privodní a vlastní, kdyžtě Se, po dlouhém pŤerušení
v 77' a 18. Století,dlouho a neorganicky pŤebíralycizi vzory; bojuje se o vyhledá se metodaa Ťádtétotvor.
a umělecky vyšší;
literatury samostatné
tvoŤení
v Živémspojenís vlvojem do.
hned
prací
básnickou,
by, hned experimentální
kulturníritvardo celkovéhoso.
svérázn!
literatura
začlenilajako
by, aby se tak
17)' TakéJan MukaŤovsky
1976:
v]Ívoje
doby..(Václavek
ciálníhoa kulturního
zbavenáfunkčního
literatura,
kdy
česká
období,
počátku
20.
století
kladl až k
(Neruda),
zd razĎovat
snah..
národních
,'začíná
těŽištěm
pÍetíŽeni
z rikolu ,,b!t
docházi
paradoxní,
že
k
tomu
Je
cizich*.
vlivrim
literatur
vriči
svou osobitost
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o svéliterárníprov době,kdy se tato literaturavědomě vzda|asnahy ,,uvažovat
(MukaŤovsk1/
237-38).
|948:
cky
českého..
specifi
stanoviska
ze
blematice
vešm
základem
kter;/
se
Stává
literatury,
rozkvět
české
,,pevn
Všestranny
po.
(Jungmann
l869:
39)'
vzdělání
a
mluvě.,
i
mravnímu
kerémuduchovnímu
obklasického
tohoto
skutečně
první
republiky.
Začátek
tzv.
v
době
zorujemeaž
je
obnovení
to
datum
stanovit:
mrižeme
bezpečně
literatury
dobív;.fvoječeské
českésamostatnosti.Tehdy vystoupi|ana veŤejnostplejáda vynikajícíchbásníkri a prozaikri' Navíc se v nov1ichpodmínkáchradikálně změnil charaktertvor(J' Hašek,K. Čapek).Vzrrikl poetismusjako básnick;i směr speby iady autorťr
(pÍedtím
k tomu směŤovalcivilismus a literárníkubismus JoseÍ.a
'iti"ty česk]/
Čapkaa mladéhoVančury).Tehdy se českáprÓza vyrovnala ve svémpostavení
s českoupoezii, tehdy českádramatika začalasklízet spěchy v zahraničí'
Právě tehdy dosáhla česká prÓza ve sv ch vrcholn ch zjevech opravdové
Lvovsky profesorA. V. Čičerinse stal autoremhypotézyo existenepickéšíŤe'
ci nerudovskéetapy v dějinách kritickéhorealismu (Čičerinl965)' V Nerudourčitéetapy světového
vi, Maupassantovi a Čechovovi spatŤovalpŤedstavitele
Gogolovy.
Dickensovy,
Balzacovy,
velké
epiky
etapy
realismu' která se lišíod
za
nás|edovala
a
Maupassantova
prÓza
Čechovova
Jenžeantimonumentalistická
obklasická
svou
tvorbou
uzavírali
a
Maupassant
etapouvelkéepiky. Čechov
dobíve v]ivoji ruskéa Íiancouzskéliteratury(druhájmenovanáměla těchtok]asicklch obdobíněkolik)' Nerudaještěnenašelv českémměstskémživotěptidu
pro velkou epiku (na materiálu vesnickémpokročily dále Němcová a Světlá)
malostranskychkni hledal cestu' Byl pŤedchtidcemklaa ve sv ch PovídktÍch
sickéhoobdobíčeské
literatury.Jeho prÓzu mŮžemeporovnats BělkinovymipovídkamiPuškinovlmi, Gogolov;im Pláštěm.Dostojevského Chud mi lidmi.
Tím, že Šaldastál na pňedělumezi pŤedklasickou,obrozeneckou,a klasickou, moderníetapou ve v]Ívojičeské|iteratury,se vysvětluje podivná moŽnost
Bělinského(Ma|evič
analogiemezijeho kritickou činností
a kritickoučinností
1986). Na vrcholu k|asického období ve v]ivoji českéliteratury, v letech
|934_35, pŤipravovalŠaldakolektivnídí|o Duch českéliteratury a napsal několik článkri'v nichžprosazovalmyšlenkustŤedu:,,stŤed,kter zachycuje všejeho rozvlnění,měl by b t spisovatel,a ne expochen národníživotv celéšíŤi
nent nějaképoliticképravice nebo levice..(Šalda1934135:106);,,Tedy:ani v;ichod, ani západ,ani levice, ani pravice,n;ibržstŤed,ato je, mimo jiné,isoustŤedění
svéosobnosti do tvrjrčíhoohniska. Postav Se tam, kde je stŤedsvěta..
(Šalda1935/36:150).V píednášces typicky masarykovsklm názvem K filozofii dějin českéliterárníhistorie (9. bŤeznal936), která byla, rovněŽ v masarykovskémduchu, namíŤena
historicismua kladla d raz na to'
proti pÍemrštěnému
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co trvá, mluvil Šaldaniko|i o jednénárodnítradici, n1/brž
o celénrkomplexu národníchtradic (Šalda1935/36a),FrantišekKautman si všiml toho, žeMasaryk
a Šaldave svém zralémvěku akceptovali ,,p|uralitutradic.. a v jejich duchu
o tradici českékultury napsa|:,,A tu je zÍejmé,Že součástítétotradiceje idea
cyri|ometodějskáa sv. Václav a sv. Vojtěch, českágotika' vrcholícív době panováníKarla IV., Štítnyi Hus,ŽiŽka i Chelčick1/,
Balbín i Komensk1/,Dobrovsky i Jungmann,Jungmann i Bolzano, Mácha i Če|akovsk;/,
Bňezina i Holeček
a kdybychom rodokmeny tradic prodlouŽi|ive dvacátémstoletíažpo našedny,
by| by to Nezval i Deml, Seifert i Zahradníček,
a ovšemi Masaryk i Ša|daa Masaryk i Pekaňa koneckoncrji Jan Patočkai Václav Čern1/..(Kautman
l990: 55).
Chybí tu Jan MukaŤovsk1/a Íadadalšíchvynikajícíchjmen, ale celkem to vystihuje v syntetizujícizkratceráz klasickéhoobdobíčeskéliteratury.
Když Šaldovapňednáška
vyš|atiskem v nezkrácenépodobě v Šaldovězápisníku,mélanázev o smyslu |iterárních
dějin českycha tradova|avlastněce|oučesjako
kou literaturu
ternárníestetick! ritvar' V klasickém období české|iteratury
navícexistujekomp|exbinárnícha ternárníchindividuálníchesteticklch systémri
se ZrejmoupŤevahouternárních(K' Čapek,J. Hašek'V' Vančura,J' John aj.).
práliteratuŤe,
Na rozdíl od jin1/chliteraturneprobíhaloklasickéobdobív české
vě kvťrlitétopluralitě a polaritě tradic, ve znameníjedinéholiterárníhosměru.
literaturyv leKdyž se Eva StrohsovásnaŽilaurčithlavnívyvojovétendencečeské
(olbracht,Benešotech l918-29, psala o modifikacíchrománu psychologického
(ČapekChod' Ti|schová),o vitalismu,expresionismu,avantvá) a naturalistického
gardismu (Strohsová l996). JiŤíBrabec, kten-/psal v tzv. akademickych Dějinách
deseti|etí,
se setkals ještěvětšídiferenciacíumě.
české
literaturyo následujícím
postup
rčích
orientacía musel se spokojits konstatoa individuálníchtv
leckych
(Vančura'Nezval aj.)nebointextrovertního
struktur
vánímexistence,,estetickych
(Hora,
aj
Halas,
Hostovsky
Holan,
rovertníhotypu
}.(Brabec l996). Mám dojem'
pňitom
navzájemsi nepodobn ch
a
špičkov1/ch
tak
žeza společnéhojmenovatele
pokládat zce|a zv|áštjako
mŮžeme
a
V.
Vančura'
Hašek,
K.
Čapek
autorŮ,
byli J.
obdomodernistické
cestě
Žádné
na
sVé
tvŮrčí
postmodernismus.
Hašek
neměl
ní
generapoválečné
pŤedválečné
a
k
modernismu
ve
vnitŤní
opozici
stálé
bí,ale byl
záce. Budoval Dobréhovojdka Švejkana perziflovanémantickéma renesančním
a]e
nebo
existencialismus,
|idov1/
dadaismus
nějak1/
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dě měl hodně společnéhos devětsilskou generací,včetněVančury'Wolkera, Nepokračovalv tomto směruApokryfu, Vtilzva|a,Ye icát]Íchletech Čapekčástečně
Bílou
nemocí,
částečně
k
mlolq'
šel
syntézerea|ismua modernismu (Ír1ozos
kau
parta,
První
Matka,
Folrjn).
Návrat ke staršímliterárnímtradicím'
trilogie'
fická
jejich vědomévyuŽltínebo parodovánícharakterizujetakéVančuru.Ve vrcholném
stadiu klasickéhoobdobíčeskéliteratury vznikl tak pevn;ía bohat]/zák|ad a po.
klad,Že jej nebyly schopnyzničitani dva po sobějdoucítotalitníreŽimy.
Šaldapsal o kardinálníln rozdílu mezi syntézoua ek|ekticismem:,,Je neoje jen tam' kdy z ní vzniklo díIo,kteréosvědmylny znak pravésyntetičnosti:
čilo svou životnosttim, že da|o vznik Ťaděnov1ichděl, která uháji|a se ctí své
|987: Il). A pak konstatova|:
právo na Života na slunce..(Šalda
,,V!voj u nás
je abruptní.Málokter1/ritvar vydá všeckysvémožnostia dospěje svéhovrcho.
lu. Ve Francii je vyvoj cyklick1/a souvisl , německ! v1/vojje taképŤer van1i,ale
nášještěvíc..(Šalda1987 27). Nicméněprávě u největšíchzjev české|iteratury druhépolovice 20. stoletívidíme pŤímounávaznostna literaturuprvní republiky. NapŤ.u Hrabala je to haškovskátradice a tradice poetistickánebo surrealistická,u Kundery manifestovanáspojitosts tvorbouVančurovoua zamlčo.
vaná,tajená spojitosts tvorbou Kar|a Čapka(Ma|evič l998, l999).
spisovatel Jan MukaŤovsky referát
Y r. |'946 pŤedneslna sjezdu česk1/ch
a buZ čtovánía vlhledy (MukaŤovskyl948). Mluvil o minu|osti'pŤítomnosti
JenŽeto, co podoucnostičeské|iteraturyz hlediskajejíhofunkčníhozaměŤení,
k|áda|za definitivně minulé,se ještějednou zopakovalo.TotalitníreŽimy vždy
chtějí,aby jim literaturaslouŽila, pokud se jim však nepodaÍízapňáhnoutji do
svéhojaima, ponechajíjí jen tu ,,zábavnost...
Protoževšakliteraturanechce ani
pouhézábavy,
slouŽitričelrim,kteréjsou cizi její podstatě,ani b1/tprostŤedkem
pŤebírá
jako za obrození.Nicméně uvo|nění
jiné funkce a je funkčněpŤetížena
tohotozatíŽenív době, kdy |iteraturapŤestáváp|nit mimoestetickéfunkce, zna.
mená zároveř nebezpečí,
žese literaturaStanenejen nevázanou,nlbrŽ takénezávaznou. Nedoš|ok tomu za první republiky, i když se takovénáznaky vyskytly.Došlo k tomu po Sametové
revoluci, která s sebou paradoxněpŤineslako.
nec klasickéhoobdobíčeskéliteraturv.
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navícexistujekomplex binárnícha ternárníchindividuá|níchestetickychsystémri
se ZrejmoupŤevahouternárních(K. Čapek,J. Hašek,V' Vančura'J' John aj.).
práNa rozdíl od jin1/chliteraturneprobíhaloklasickéobdobív českéliteratuŤe,
jediného
literárního
směru.
pluralitě
polaritě
ve
znamení
a
tradic,
vě kvťllitéto
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Dia|ogsto|etí
Vese|oherní
žánryna českém
jevišti19.-20.století
L U D M l t nr l r o v o v Á

Dnes,na rozhranístoletíje zÍejmánutnoStpochopitsouvislostjednotliv;ichkulturníchvrstev,žánrua uměleck;ichsměr rŮznlch období'
Jednímz projevritétotendenceje snahaporozumětvzájemn;ímvztahŮm l9.
a 20. stoletív kulturnímprostorujednotlivlch národrj a v měŤítkuevropském.
ZÁá se, Že se nejvícepozornosti věnuje konfliktrim, stÍetávání
obou epoch,jejich nepodobnosti,kontrast m, méněvšakuž návratnostipozoruhodn1/ch
jevri,
paralelám těchto období.
myšlenkov1im
PŤelomepoch jako by vždy vola| po shrnutí'zdá se, že právě tato doba skytá možnostobjektivněji a hlouběji zkoumat tyto složitésouvislosti.To se vztahuje i na sféručeskédivadelníkultury.V1izkumjejích dějin a charakterudovoluje konstatovat,žedramatická tvorba zaujimá zvláštnímísto v Systémuliteriírníchžánr . Vjednotlivjch etapách|iterárníhovyvoje vystupujedo popŤedí,
pŤi.
čemžpoezie a prÓza jako by ztistávaly v pozadí.
Nejd ležitější
pŤíčinou
tétosituaceje aktivníriloha divadla v duchovnímži.
votě společnosti.Během svéhov;ívojeplnilo divadlo nejen funkci estetickou,
nlbrž i q/chovnou, rozhodovalo nejen o riko|echuměleck1/ch,nybrŽi o politickfch a kulturněhistorickfch.Jako prostíedekosvícenínároda, |iterárního,hudebníhoajazykového q./vojevystupovalo divadlo na kulturnímprosceniučasto' obzvláštěv obdobíchdúležitychspolečenskychproměn.
Ještěve stadiu formováníčeskédramatickétvorby se vyčleřujíněkteréjejí
zákonitosti:slohov synkretismus,podmíněnf intenzívnímv;ivojem literatury
a divadla; značné
pťrsobení
umění,ovlivĚujícírakousko-německéhojevištního
ho jak poměr pÍeklad a českéhorepertoáru,tak i charakterprivodnítvorby;
''zaujatost..veselohernímiŽánry (kromě her s historickou tematikou),popularita divadelníchpŤedstavení
spojujícíchdramatickyděj, zpěv a tanec.
Podle našehomíněníhra definovanájako fraška(lokální, pohádková, kouzelná), hra se zpěvy a tanci, me|odram, veselohra atd., jejiŽ specifikou je ná-
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Dialogstoletí
Vese|oherní
Žánryna českém

jevišti19.-20.sto|etí
LUDMILATITOVOVA

Dnes,na rozhranístoletíje zÍejmánutnostpochopitsouvislostjednotlivych kulturníchvrstev, Žánru a umělecklch směrri rúzn1ichobdobí.
Jednímz projev tétotendenceje snahaporozumět vzájemnym vztahŮm 19.
a 20. stoletív kulturnímprostorujednotliv]1ich
národri a v měŤítkuevropském.
Zdáse, že se nejvícepozornosti věnuje konfliktrjm,stÍetávání
obou epoch,jejich nepodobnosti,kontrastrim,méněvšak už návratnostipozoruhodn1/ch
jevli,
myšlenkoq/m paralelám těchto období.
PŤelomepoch jako by vždy volal po shrnutí'zdá se, že právě tato doba sk;/tá moŽnostobjektivněji a hlouběji zkoumat tyto složitésouvislosti.To se vztahuje i na sféručeskédivadelní kultury' V1izkum jejích dějin a charakteru dovoluje konstatovat,Že dramatická tvorba zaujimá zvláštnímísto v systémuliteriírníchžánrŮ.V jednotliv1/chetapáchliterárníhov1/vojevystupujedo popŤedí,
pŤičemžpoezie a prÓza jako by zristávalyv pozadí'
Nejd leŽitějšípiíčinoutétosituaceje aktivníriloha divadla v duchovnímži.
votě společnosti.Během svéhov1ivojeplnilo divad|o nejen funkci estetickou,
nlbrž i vfchovnou, rozhodovalo nejen o rikolech uměleck1ich'nybrži o politicklch a kulturněhistorick1/ch'
Jako prostÍedekosvícenínároda, literárního,hudebníhoajazykového v1ivojevystupovalo divadlo na kulturnímprosceniučas.
to' obzvláštěv obdobíchdrileŽit;/chspolečenskychproměn.
Ještěve stadiu formování českédramatickétvorby se vyčleřují některéjejí
ziikonitosti:slohovy synkretismus,podmíněn;/intenzívnímq/vojem literatury
a divadla; značné
jevištníhoumění,ovlivřujícíprisobenírakousko-německého
ho jak poměr pŤekladria českéhorepertoáru, tak i charakter privodní tvorby;
''ZÍlU3ato51..
veselohernímiŽánry (kromě her s historickou tematikou),popularita divadelníchpŤedstavení
spojujícíchdramatick1iděj, zpěv a tanec.
Podle našehomíněníhra definovanájako fraška(lokální, pohádková, kouzelná), hra se zpěvy a tanci, melodram, veselohra atd., jejiŽ specifikou je ná-
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klonnost k parodii a satiŤe'která jí dodává společenskounapjatost,publicističdivadle, hudebníma částečně
nost, tato hraza|ožl|av českéku|tuŤe(literatuÍe,
i v/tvarnémumění)pevnou tradici, kterou lze sledovatod konce 18. stoletído
současnosti.
Toto témaje z hlediska problémovychokruhri tohoto kongresu zajímavéve
dvou aspektech:
kulturníhovfvoje, navracejícíhose _ pŤirozeně
1) Svědčío nepŤetržitosti
v rťrznch modifikacích se záviděníhodnoustálostíktéŽe Žánrovéoblasti,jeŽ
byla zÍbrmovánanarozhraníl8. a l9. století,pokračovalaavyraznése vyvíjela ve tňicát1icha čtyŤicátlchletech a na konci 19. století.Ve 20. sto|etítáŽtra.
dice - už na novém stupni - rozkvetla v meziválečnémobdobí, pÍedevším
v tvorbě E' F' Buriana, J. Voskovce a J. Wericha. Určit1/vliv veseloherníchžánrri doby obrozenskéi pozdější- tvorby z konce 19. stoletíazejménadivadelní
avantgardy- je jasně vidět na repertoárupoválečnych,,malychdivadel...
2) ,,Syntetick/.,charaktertěchto populárníchčesk;/chžánr , jejichžznakem
je bohatévyuŽiti hudby,tance,zpěvu i jinlch druhriumění,poskytuje za1ímavy
materiál pro diskusi o teoretickémpojmu hranice mezi druhy uměnía takémezi Žánry.
Začátkypťrvodnítvorby v oblasti vese|ohry mťrŽemesledovat u Prokopa Šedivého'autoradvou ,,herse zpěvy,,(Masnékrdmy aneb S zenído loterie' 1.796,
a Pražštíslddci anebo Kubíčekdostatte za vyučenou,1795), Tyto hry poprvé
zachytily některéživotníjevy.
zobrazi|yŽivot soudobéhočeskéhoměšťanstva,
Vtipn!,leckdy ovšemburlesknídialog, hudba a zpěv, schopnostrychle navázat
kontakt s obecenstvem- to všepŤevzalipopulárnídramatikovédoby obrozenV. K. Klicpera a J. K. Tyl. Jejich lokální frašky'
J. N. Štěpánek,
ské,pŤedevším
naváza|yna tradici pobělohorveselohrya dramatickébáchorky,kteréčástečné
skéhodivadla 17.-18. stoletía zároveĚ téŽ|ryzvídeřskéfrašky,stojíu zrodu no.
véhočeskéhodivadla.
osud českychveseloherníchžánrtiv kulturnímprocesuposledníchdvou Století provází dvojak! ohlas jejich tvorby u obecenstvaa kritiky: zmíněnépopunárodnídra.
lárníautoryjungmannovci nebrali váŽně,nepokládalije za ,,velké,,
matiky.
Českédivadlo dvacát]ich až čtyÍicátychlet dávalo pÍednost veseloherním
žánrrim'Kromě již zmiřovan;íchdramaticklch dě|domácíchautorŮ,pŤedevším
her Raimundov ch a NeKlicperov]ich a Tyloqjich, a oblíbenlch pŤeložen]fch
stroyovych se na pražsk;íchscénáchstÍídalybalety s pantomimou i melodra.
v českékultuŤevržánr]Ů
mem, což svědčío pÍevládáníhudebně-dramatick]/ch
cholnéhonárodníhoobrození.
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Mimochodem, tv rčícharakter vnímáníčeskéhodivadla, jehož formování
probíhalov kontextu rakousko-německéliteraturya scénickéhoumění,Se proievujeprávě v oblasti hudebně-dramatickch žánr .
Ikdyž texty těchto her byly ještěnezÍídkaspojeny s cizo1azyčnj,mi
,,originály..,
hudbauž Stavělana národníchmelodiích,na česklch písních.Řada ,,herse zpěvy
atancí,,takzískávalauměleckou ptivodnost,která zastínilacizí literárnídíla.
procesu českédivadelníkultury svědčítěso iiloze hudby v emancipačním
dramatického
a
zpěvoherního
repertoárupražskéhoStavovskéhodiva.
styky
né
profesionálního
českého
operního
souboru,rispěchydomácíchsklad|a,zrozeni
(premiéra
první
privodní
zpěvohry
F.
Škroupa
Drdteník,1826), světodatel
premiéry
praŽské
Mozartovlch
(Don
oper
Juan,
|825) aj.
známé
Žánrrjmňaducenn ch a v 'období národníhoobrozenídodalo vese|oherním
raznychrys , kterénejenžese v druhépolovině 19. a v prŮběhu 20' stoletíneztrati|y,nlbrž se dále bohatě rozvije|y, Upozornínr alespoii na některé'z našenazájem o současnou,
aktuálníproblematikua o náho hlediska nejdriležitější:
použitíhudby včetněspolečenského
rodnítypy; tispěšné
zpěvu (nejvícev Tyloqich ,,obrazechze Života,.a dramaticklch báchorkách).
Takév novéetapě kulturníhovyvoje _ v šedesátycha sedmdesátlch letech
19.století- hraje tradice vese|oherníchžánr obrozenskédoby nemalou lohu,
nezávislena tom,jak ji pŤijímají
májovci a jejich následovníci.
Pro tuto dobujsou pŤíznačné
pokusy posunoutmeze těchto žánrri,dát voln!
pr chod fantazii,v1imys|u,hledánínov ch fbrem, vyznačujících
se zvláštnív razností,expresivností.NezŤídkase tyto hry dostávajína repertoárprvníchčesk1/chkabaretri.
Arénnírepertoárz konce stoletíbyl většinoutakéveselohernía značněčerpal
z tvorby obrozensk ch autorťt_ z her V' K. Klicpery, z dramatick ch báchorek
T}loq/ch a ze staršíchÍiašek.Psaly se i novévypravnéÍiašky.Zde vynikl F' F.
Šamberk,
jehoŽ nejlepšíhry, plnévtipti, společensklchnaráŽek,humoru,Živelnédravosti,písřoq/ch a kupletovych vloŽek, pÍipomínají
báchorky a dramatic.
kéobrazy ze životatíicátycha čtyricátych]et' Na ŠamberkovuschopnostdotváŤettext podle aktuálnípotňeby,umění improvizace a pÍímého
kontaktu s obecenstvemv plné míŤenavázali ve 20. stoletíJiŤíVoskovec a Jan Werich.
Tradicejarmarečníchpísní,obrozensk! společensk;/
zpěv a uměníarénních
kupletistri.kteŤíspojovali dramatickoutvofbu prvnípoloviny stoletís moderními žánrya novou jevištnítechnikou i režií,vyristily koncem l9' stoletív novy
samoshtn]ÍŽánr hudebně-dramatického
divadla _ v šantána kabaret. Jejich
rozmachnastal v devadesát ch letech (i když první kabaretyvznikaly od šedesát]Ích
le| a znamenaldalšíetapu ve v1ivojivese|oherníchžánrri.
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klonnost k parodii a satiŤe,která jí dodává společenskounapjatost,publicističnost, tato hraza|ož1lav českéku|tuŤe(literatuŤe,
divadle, hudebníma částečně
vltvarném
pevnou
kterou
i
umění)
tradici,
lze s|edovatod konce 18. stoletído
současnosti'
Toto témaje z hlediska problémov;ichokruh tohoto kongresu zajímavéve
dvou aspektech;
1) Svědčío nepŤetrŽitosti
kulturníhov voje, navracejícíhose - pŤirozeně
v rťrznch modifikacích se záviděníhodnoustálostíktéŽe Žánrovéoblasti,jeŽ
byla zÍbrmovánana rozhraníl8. a 19. století,pokračovalaavyrazně se vyvíjela ve tŤicát1/ch
a čtyÍicátfch|etecha na konci 19. století.Ve 20. stoletíÍážtra_
dice už na novém stupni - rozkvetla v meziválečnémobdobí' pŤedevším
v tvorbě E. F. Buriana, J. Voskovce a J. Wericha. Určit]ív|iv veseloherníchŽánrri doby obrozenskéi pozdější- tvorby z konce l9. stoletía zejménadivade|ní
avantgardy- je jasně vidět na repertoárupoválečnych,,malychdivadel...
2) ,,Synteticky..charaktertěchto populárníchčeskychŽánr ' jejichŽznakem
je bohatévyuŽiti hudby,tance,zpěvu i jin;./chdruhŮ umění,poskytuje zajimavy
materiál pro diskusi o teoretiokémpojmu hranice mezi druhy uměnía takémezi Žánry.
Začátkyprivodnítvorby v oblasti veselohry m žemesledovatu Prokopa Šedivého,autora dvou ',her se zpévy,,(Masnéknimy aneb Stizenído loterie, 1796,
a Pražštíslddci anebo Kubíčekdostane za vyučenou,l795). Tyto hry poprvé
zachyti|y některéŽivotníjevy'
zobrazi|y život soudobéhočeskéhoměšťanstva'
Vtipn!, leckdy ovšemburlesknídialog, hudba a zpěv, schopnostrychle navázat
kontakt s obecenstvem_ to všepŤevzalipopulárnídramatikovédoby obrozenV. K. Klicpera a J. K. Tyl. Jejich lokální frašky'
J. N. Štěpánek,
ské,pŤedevším
navázal|yna tradici pobělohorveselohrya dramatickébáchorky,kteréčástečné
z vídeřskéfrašky,stojíu zrodu no.
skéhodivadla l 7.-1 8. stoletía zároveíttéži|y
véhočeskéhodivadla.
v kulturnímprocesuposledníchdvou stoosud česk1ichveseloherníchžánrťr
jejich
tvorby u obecenstvaa kritiky: zmíněnépopu.
leti provázídvojak! ohlas
národnídrajungmannovci
nebrali váŽně,nepokládalije za ,,ve|ké,,
lární autory
matiky.
Českédivadlo dvacátych aŽ čtyÍicátychlet dávalo pŤednostveseloherním
Žánrrjm.Kromě již zmiřovanfch dramatick]ichdě|domácíchautor , pŤedevším
her Raimundovlch a Ne.
pŤeloŽen1/ch
Klicperov1icha Tylov1/ch'a oblíben1/ch
stroyov]ichse na pražsklch scénáchstÍída|ybalety s pantomimou i melodra.
mem, což svědčío pÍev|ádáníhudebně-dramatickfchžánrŮv českékultuŤevr.

Mimochodem, tv rčícharakter vnímáníčeskéhodivadla, jehoŽ formování
probíhalov kontextu rakousko-německéliteraturya scénickéhoumění'se projevujeprávě v ob|astihudebně-dramatick;ích
žánrri.
ještě
těchto
texty
her
byly
nezŤídka
spojeny
s cizojazyčnj,mi
IkdyŽ
',originály..,
na
niírodních
stavěla
uŽ
melodiích'
na
česklch
písních.
Řada ,,herse zpěvy
hudba
atanci,,tak získáva|aumě|eckouptivodnosq která zastínilacizí literárnídí|a.
procesu českédivade|níkultury svědčítěso |oze hudby v emancipačním
dramatického
a
zpěvoherního
repertoárupražského
styky
Stavovskéhodiva.
né
českého
prof.esionálního
operního
souboru, spěchydomácíchsklad|a,zrozeni
datelri(premiéraprvní privodnízpěvohry F. ŠkroupaDrdteník,l826), světoznámépraŽsképremiéry Mozartov;ích oper (Don Juan, |825) aj.
období národníhoobrozenídodalo veselohernímžánrilmŤaducenn ch a v razn,lchrysŮ' kterénejenŽese v druhépo|ovině l9. a v pr běhu 20. stoletíneztÍati|y'n;ibrŽ se dále bohatě rozvíjely.Upozornínlalespoř na některé,z našeho hlediska nejdriležitějšínazájem o současnou'aktuálníprob|ematikua o nápoužitíhudby včetněspolečenského
rodnítypy; tispěšné
zpěvu (nejvícev Tylov1ch,,obrazechze ŽivoÍa,.a
dramatickch báchorkách).
Takév novéetapě kulturníhov1ivoje- v šedesátycha sedmdesát;ichletech
l9. století- hraje tradice veseloherníchžánrriobrozenskédoby nema|outilohu,
nezávislena tom,jak ji pir1ímají
májovci a jejich následovníci.
Pro tuto dobu jsou pŤíznačné
pokusy posunoutmeze těchto Žánrri'dát voln
pr chod fantazji,v myslu, hledánínov ch Íbrem,vyznačujících
se zv|áštnív razností,expresivností.NezŤídkase tyto hry dostávajína repertoárprvníchčes.
klch kabaretri.
Arénnírepertoárz konce stoletíbyl většinoutakévese|oherní
a značněčerpal
z tvorby obrozensklch autorŮ- z her V. K. Klicpery, z dramatickychbáchorek
Tllovlch a ze staršíchťrašek'Psaly se i novévlpravné frašky.Zde vynikl F. F.
Šamberk,
jehoŽ nejlepšíhry, plnévtipri, spo|ečensk1/ch
naráŽek,humoru,Živelnédravosti,písřov1/cha kupletov ch vložek,pŤipomínají
báchorky a dramatickéobrazy ze Životatňicát;/ch
a čtyricátych|et'Na ŠamberkovuschopnostdotváŤettext podle aktuálnípotÍeby,umění improvizace a pŤímého
kontaktu s obecenstvemv plnémíÍenaváza|ive 20. stoletíJiŤíVoskovec a Jan Werich.
Tradicejarmarečníchpísní,obrozensk1ispo|ečensk1i
zpěv a uměníarénních
'
|Qp|etist, kteŤíspojovali dramatickoutvorbu prvnípo|oviny stoletís moderními žánrya novou jevištnítechnikou i reŽií,vyristi|ykoncem 19. stoletív noq/
samostatnyžánr hudebně-dramatického
divad|a - v šantána kabaret' Jejich
rozmachnastal v devadesát1ich
(i
prvníkabaretyvznikaly od šedekdyŽ
letech
sát)fchlet) a znamenaldalšíetapu ve v;Ívojivese|oherních
žánr .

cholnéhonárodníhoobrození.
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PraŽsklm lidov;Íma modernímliterárnímkabaretrjmz pŤelomustoletí,je.
jichž repertoárobsahovalvedle zpěvn1ichčísel(národníchpísnía operníchárií)
takékomické scénkya později i aktovky s v|astníspecifikou (senzačnost
děje,
ironická tendence,humornéviděnísvěta,drsny lidovf vtip), se podaŤilovystih.
nout osobit! kolorit Prahy (Staropražské
písničkyKarla Haš|era,|906; hry JiŤího Červeného,
Eduarda Basse aj.).
Novétendencedivadelníhov1/vojese zvlášťzŤetelněprojevily u české
avant.
gardy.DvacátáatŤicátá|éta20. sto|etíse vyznačujíneb!valou tv rčíaktivitou,
zprisobenoujak historickou a spo|ečenskousituací,tak i vŮlí mladégenerace
básníkri,divadelníkria skladatelŮ'Toto obdobíotevÍelov raznou a v znamnou
etapudynamickéhov1/vojedivadelníhoumění,kter1/by by|o tĚebasrovnats vyvojem národníhoobrození- divadlo se opět ocitlo v popŤedíčeskéhokulturní.
ho dění.o oprávněnostitakovéhosrovnánísvědčíi poměrně značnápozornost
upŤenák tvrjrčímudědictví první poloviny l9. století,kteréovšemdivadelní
avantgardachápe po svém.Potvrzuje to umělecká praxe i rozsáhl1/teoreticky
odkaz avantgardy.
_ J. Honzl, J. Frejka a E. F' Burian - projevila na
,,Trojicenejodvážnějších..
prvnístáléavantgardníscéně,v osvobozenémdivadle, snahu o novou komedii
typri,o bohatoufantazii.Mladí herci tohotodivadla,V + W, ve svéprvníhÍeVest
pocket revue vyjádÍt|ikoncepci novéhovese|oherního
žánru,jehožspecifickymi
rysy se staly: drav! a hrav! humor m|adégenerace,sklon ke komice něméÍtlmovégroteskya cirkusov1/chklauniád a takévo|névyuŽitítradices p vodem na
rozhraní19. a20. století- tradiceimprovizace a čiléreakce na aktuálnípolitic.
jevištníchpros edkúaj. Mikéa společenské
události, vyuŽitínejskromnějších
moto ňadaher V + W byla adaptacemiznám1ichÍiašek,napŤ'Nestroyovych.
Hudební a zpévnívloŽky Frejkov;ich revue-žurnálrj,někter;/chděl součas.
n;íchdramatikri(,,fantastickáhraMatěj Poctivj,,,A. DvoĚáka aL' K|imy, 1922)
novodobéveselohry,kterépatŤi.
na scéněosvobozenéhodivad|azvj,razťtova|y
zvláštěkdyŽ se na nich podílelJ,Iežek,jehožhud.
|y k nejlepším
inscenacím,
ba umocĎovalaparodick;ia groteskníráz pŤedstavení.
Vedle mnohostrannétvorby E. F. Buriana (adaptacek|asick1ichher, dramati.
zace eplky, scénickémontáŽe lyrické poezie) se ve tŤicát1ichletech veselohernt
divadla, včetněaktu.
žánrystaly největšímihodnotami v oblasti avantgardního
ální satiry V + W v jejichždivadle se prosazovalajednota básnickéhov1/mys|u
pro ce|ésoudobédivadelnictví.
a realistickévystižnosti'pÍiznačná
Zároveťlsi meziválečnádivadelníkultura,mimoÍádněbohatá,specificky čes.
ká, s nejširšímdiapasonem Žánr , styl a uměleck1/chproudri, aktivně a Po
dramatikťll9' století.
svémosvojovaladědictvísv1/chpŤedchridcrj,
)tl

Tradičnímusklonu českéhoobecenstvak veselohernímžánr m divadlo vyvětšíčástsvětové
hovovaloi později za okupace.Tehdy cenzura znepÍístupnila
dramatickétvorby. To, v neposledníÍadě,pobíze|odivadlo (včetněprvní české
jejiž repertoárse vyznačovalzjevn;ímsklonem k zahraničnímautorŮm)
scény,
k obratu k ptivodní tvorbě. Zák|ad repertoáru F. GÓtze za okupace tvoŤily české
tvorbu činohryNárodníhodiklasickéhry, jež spojovaly soudobou inscenační
vadla s domácí tradicí'objevnlm činembylo uvedenídvou Klicperovych veseloher- Lluiíe a jeho rodu (|939) aZléhojelena (1940).
JiŤímuFrejkovi, jednomu z režisérŮ
činohryNárodníhodivadla,se daiilo dopros ednictvím postupri commedie del|'arte na jeviště satiru, grotesku
vat
s
a parodii, zkrátka vše,co tvoÍilopodstatupoetickéhostylu avantgardního
divadla.Ale i on, pŤednídivadelník_ avantgardista,Se vráti| k začátkrimčeskéveselohry.jeho inscenaceKlicperovaZIéhojelena (1942),podobnějako inscenace F' GÓtze (obojína scéněNárodního divad|a),pŤipomínalaobecenstvunově
hodnoty domova, vlasti a národa,někdy i pomocí symbol (nejaktualizované
častějicitáty národníchpísní).
Komediálnídivadlo parodie a satiry,spolu s inscenacemibásnick;íchděl, bylo v letech |941_1944 dtjležitousoučástítvorby \čtrníku,v znamnéhopodniku mladégenerace.
Tvorba za druhésvětovéválky se vyvíjelapod siln1imt|akemměnícíse historickésituace.Tato situace zňetelněov|ivnila i stav divadla v prvníchpoválečnlch letech.
V1/vojv českédramaturgiipopulárníhožánruprobíháv několika směrech.
V raznou,avšakkrátkou etapu,kdy dominova|domácíklasick;i repertoár(Tyl,
Jirásek,Šamberk),eskortoval záměrněaktua|izujícív11iklad
těchto děl.
S rostoucímŽánrovym synkretismem_ spl1iváníma kŤížením
nejrriznějších
divadelníchžánr (v těchto letech vznikajídivadla hudby, text-appeal'Nedivadlo, divadlo ,,otevŤené
dramatickéhry.,' Laterna magika apod.)- bylo částečně
spojenoi obnovenítradicejevištnísatiry v divadlech kabaretníhotypu. Na scénu se vrátili klasikové českéhokabaretu (F' Futurista, E. Fia|a aj.). Divadlo
V+W zahájl,|oprovoz r' |941 hrou PěsÍna oko s hudbou J. Ježka.Hudebně.dramatickéinscenace J. Honzla ve studiu Národního divadla, J. Frejky ve
Vinohradskémdivadle, E. F. Buriana v jeho
,,D., svědčilynejen o pokračování
tradiceavantgardníhodivadla, nybrži o tom, že tendenceveseloherníchžánrri
st uchovává svou dynamiku a zajímav1/
h|edačsk1/
směr.
Dosvědčujeto taképrivodnídramatická tvorba padesát:iichlet - obnovení
žánrubachoiky, rozuijejiciho tylovskou tradici posunem do současného
Života
.Pohddlq2
(o. Šafránek:
pŤdní,l958),nová vexo-py,1957;Y' B|ažek:TŤetí
3t)

Pražsk1/mlidovlm a modernímliterárnímkabaretrimz pŤelomustoletí'je.
jichŽ repertoárobsahovalvedle zpěvn1ichčíse|(národníchpísnía operníchárií)
takékomickéscénkya později i aktovky s vlastníspecifikou (senzačnost
děje,
ironická tendence,humornéviděnísvěta,drsny lidov1/vtip), se podaÍilovystihpísničkyKarla Hašlera' l906; hry Jiňí.
nout osobity kolorit Prahy (Staropražské
ho Červeného,
Eduarda Basse aj.).
Novétendencedivadelníhov1/vojese zvlášťzŤetelněprojevily u českéavant.
gardy.DvacátáatÍtcátá|éta20. sto|etíse vyznačujíneb valou tvrirčíaktivitou,
zptisobenoujak historickou a spo|ečenskousituací,tak i vtilí mladégenerace
básníkri,divadelník a skladatelŮ.Toto obdobíotevÍe|ov raznou a v znamnou
etapudynamickéhov1ivoje divadelníhoumění,kter1/by by|o tÍebaSrovnats v}'vojem národníhoobrození_ divadlo se opět ocitlo v popŤedíčeskéhokulturního dění' o oprávněnostitakovéhosrovnánísvědčíi poměrně značnápozornost
upňenák tvŮrčímudědictví první poloviny 19. století,kteréovšem divadelní
avantgardachápe po svém.Potvrzuje to umělecká praxe i rozsáhly teoretick
odkaz avantgardy.
- J. Honz|, J. Frejka a E' F. Burian _ projevila na
,,TrojicenejodváŽnějších..
prvnístáléavantgardníscéně,v osvobozenémdivadle, snahu o novou komedii
typri, o bohatou fantazii. Mladí herci tohoto divadla, V + W ve svéprvní hŤeVest
pocket revue vyjádlili koncepci novéhoveseloherníhožánru,jehožspecificklmi
rysy se staly: drav! a hrav! humor mladégenerace'sklon ke komice něméÍrlmovégroteskya cirkusov1ich klauniád a takévolnévyuŽitítradices privodemna
rozhraní19. a 20. století- tradice improvizace a čiléreakce na aktuálnípolitic.
jevištníchpros edkúaj. Miudálosti, využitínejskromnějších
kéa společenské
moto ňadaher V + W byla adaptacemiznám1ichfrašek,napŤ.Nestroyovfch.
Hudební a zpěvni vložky Frejkov1/chrevue-žurnálrj,někter;Íchděl součas.
nlch dramatikri(',fantastickáhraMatěj Poctivj,, A. DvoŤáka aL. K|imy, |922)
na scéněosvobozenéhodivadla zvyrazáovaly novodobéveselohry,kterépatŤily k nejlepšíminscenacím,zvláštěkdyŽ se na nich podílelJ' Ježek,jehoŽ hud.
ba umocřovala parodick1/a groteskníráz pŤedstavení.
Vedle mnohostrannétvorby E. F. Buriana (adaptaceklasick1/chher,dramatt.
zace epiky, scénickémontáželyrické poezie) Se ve icátych |etechveseloherní
divadla, včetněaktu.
žánrystaly největšímihodnotamiv oblasti avantgardního
ální satiryV + W v jejichždivadle Se prosazova|ajednota básnickéhov1/myslu
pro celésoudobédivadelnictví.
a realistickévystižnosti,pÍiznačná
Zároveťlsi mezivá|ečnádivadelníkultura,mimoŤádněbohatá,speciÍickyčes.
ká, s nejširšímdiapasonem žánrti,stylŮ a uměleck]/chproudú,aktivně a Po
svémosvojovala dědictvísv1/chpÍedchrjdc, dramatik l9. století.
3',72

Tradičnímusklonu českéhoobecenstvak veselohernímŽánrŮm divadlo vyvětšíčástsvětové
hovovaloi později za okupace.Tehdy cenzura znepŤístupnila
To,
v
tvorby.
neposlední
ňadě'
pobízelo
(včetně
divadlo
první české
dramatické
jejiŽ
repertoár
se
vyznačova|
zjevn1im
sklonem
k
zahraničním
autonim)
scény,
k obratu k ptivodní tvorbě. Zák|ad repertoáru F. G tze za okupace tvoŤily české
tvorbu činohryNárodního diklasickéhry, jež spojovaly soudobou inscenační
tradicí.
objevnym
domácí
činem
s
bylo
uvedení
dvou Klicperov1ich vevadla
seloher_ LfuiŤea jeho rodu (l939) a Zléhojelena (1940).
JiÍímuFrejkovi' jednomu zreŽisérŮčinohryNárodníhodivadla,se daňilodopostupri commedie del|'arte na jeviště satiru, grotesku
s1ávatprostŤednictvím
vše,
zkrátka
co
tvoŤilopodstatupoetickéhostylu avantgardního
parodii,
divaa
_ avantgardista,Se vrátil k začátkrjmčeskévepŤední
i
on,
divadelník
Ale
dla'
jeho inscenaceKlicperova Zléhojelena (,|942),podobnějako inscenaselohÍy.
(obojína scéněNárodního divadla),pŤipomínalaobecenstvunově
F.
GÓtze
ce
hodnoty domova, vlasti a národa,někdy i pomocí symbolri (nejaktualizované
častějicitáty národníchpísní).
Komediálnídivadlo parodie a satiry' spolu s inscenacemibásnick1/chděl, bylo v |etech |941-|944 drileŽitousoučástítvorby \čtrníku,vlznamnéhopodniku mladégenerace.
Tvorba za druhésvětovéválky se vyvíjelapod si|n;imt|akemměnícíse historickésituace.Thto situace zÍetelněovlivnila i stav divadla v prvníchpoválečnlch letech.
Vlvoj v českédramaturgiipopulárníhoŽánru probíhá v několika směrech.
Vfraznou, avšakkrátkou etapu' kdy dominoval domácí klasick1/repertoár(Tyl,
Jirásek,Šamberk),eskortova|záměrně aktualizujícívfk|ad těchto děl.
S rostoucímŽánrov,lm synkretismem- splyváníma kňížením
nejrriznějších
divadelníchžánrri(v těchto |etechvznikají divadla hudby, text-appeal,Nedivadlo, divadlo ,,otevŤené
dramatickéhry..,Laterna magika apod') - bylo částečně
spojenoi obnovenítradicejevištnísatiry v divadlech kabaretníhotypu. Na scénu se vrátili klasikové českéhokabaretu (F. Futurista, E. Fia|a aj.). Divadlo
V+W zahájilo provoz r, |947 hrou Pást na oko s hudbou J, Ježka.Hudebně-dramatickéinscenace J. Honzla ve Studiu Národního divadla, J. Frejky ve
Vinohradskémdivadle, E. F' Buriana v jeho ,,D.. svědčilynejen o pokračování
tradiceavantgardníhodivadla, nybrži o tom, že tendencevese|oherníchžánrri
st uchovává svou dynamiku a zajímav1/
hledačsk;/
směr.
. Dosvědčujeto takép vodní dramatická tvorba padesátych let - obnovení
žánrubachoŘy, .o,uijejiciho tylovskou tradici posunem do současného
života
.Pohddlq|
(o. Šafránek:
veTŤetí
pftÍní,l958),
nová
xo*py' l957; V. Blažek:
3t3

selohla (zvláštníoblibě se těšilahra J. Dietla Nepokojnéhody svatéKateŤiny,
l958) i historizujícíkomedie (V. Petrovičová:Děravd škorně,1954).
Koncem padesát1/chlet začiná činnosttzv. mal1ich divadel' i když nešlo
v českém
divade|nictvío novy jev (pŤipomeřmejen Honzlovo Divadélkopro 99,
ale také Ťadu proÍ.esionálnícha poloprofesionálních scének v období
1941_1944,hlásícíchse k avantgardě).PrudkéšíŤení
a Vitalita ma|1/chscénpoloviny 20. stoletíbyly podmíněnyzrozenímautorskych soubor , diÍ.erenciaci
divadel, zkušenostíjinlch zemí (pÍedevším
Polska) a rovněŽ navazovánímna
pÍerušenoutradici literárně-politickéhokabaretu,avantgardníchrevuí,hudeb.
ně-dramatickychModrych bltiz a jin;/ch souborrj,jejichž vliv byl tak silně pociťovánv rušivémovzdušípoválečné
kultury (režisérVečerního
Brna Evžen So.
kolovsk1i mluví o kabaretujako o ,,azbuce,,,hlavním prostÍedkuuměleckého
vyjádŤenív satirickémdivadle).Podobnénavázáni na tradici Vestpocket revue
V + W v poválečn;ích
mal]ich divadlech, zejménav SemaÍbru'zdrirazřujíjeho
autoŤia herci J. Such! a J' Šlitr.
KaŽdéz těchto mal ch divadel,jež vznikla na rozhranípadesátycha šedesát;/chlet, mělo samozÍejměsvŮj profil' svrij repertoár'spojovalaje všakpŤcdevšímžánrováspecifičnost_ syntézadramatu,hudby' zpěvu' básnictvía v tvarnéhoumění,dovolujícímaximální aktivizaci obecenstva.Yyrazné k tomu pŤi.
pro kaŽspívalhumor, satira a groteska,komicky živel,kter;yje zde pÍíznačny
dou inscenaci, pro každ1/text, i když autoŤitěchto experimentálníchscénzáměrně mluví spíšeo scénáÍinežo textu,aby podtrhli svťrjsklon k improvizaci.
Veselohernía satirick1irepertoármal]ich divadel v obdobíjejich rozkvětu od
šedesátychlet vyjadĚujenejaktuálnějšížhavéproblémy,avšak nepŤímo,zpfo.
pro tyto scényvyuživá tradici dadaisticstŤedkovaně.
Humor autorŮ tvoŤících
a jazykovékomiky, satirickéhovysměchu,
k;/chparodií,komediantství'situační
avšaki pozdějšího'
avantgardního,
bňitkéhointelektuálníhohumoru, píedevším
napŤ'\ětrníku, kde v pojetíreŽiséraJosefa Šmídyzískávaly komedie běžného
typu podobujinotajnych grotesek.
divadelníudá.
Zdá se, že nyni, na pŤelomu20. a 2|. století,kdy se dťr|eŽité
jako
na alternativních,upírá se
losti odehrávajína kamennych scénáohstejně
Právě na nich se odvíjídalšíakt
zájem obecenstvaspíšek oněm a|ternativním.
jevištích,další
vice neŽ dvousetletéhoosudu vese|oherníchžánrrina česk1/ch
velice zajímav;itv rčívzlet tétopopulárnísoučástičeskédivadelnítvorby.
Několik slov závěrem.Mluvíme-li o česk;/chveseloherníchžánrech,bereme
slohově pestrá dramatická di|a
na vědomí' že jde o mnohotvárná a pŤedevším
(fraška,veselohra,hra se zpěvy a tanci z doby národníhoobrození,hty z repermal1/chdivadel), Že
toáru českéhokabaretu,avantgardníchscén,poválečn1/ch
314

jsou všakspojenaŤadouspolečnlchrysŮ, kterédovolujípouŽítve vztahu k těmto dramatick m ritvarrim dostatečněpodmíněnoudefinici _ máme na mysli
mnoŽstvírriznorod ch tendencía tvrirčíchindividualit.
Veseloherní Žánry bezesporu nepatňík nejpodstatnějšímkulturním objevrim
|9 , a 20. století,jako je ,,velké..národnídrama,román-epopejv literatuÍe,opera v hudebnímumění.PŤestoi ony zaujímajíurčitémístov komplexu tvrjrčího
hledáníminuléhoa nynějšíhostoletí.Dialog dvou sto|etí,pln1ivnitÍníhonapěje pŤík|adem
doposud ne zce|a rozluštěné
dy, jakoži dojemnéhopŤejímání,
qi
namiky uměleckého voje' Jednímz jeho aspektrije proměnlivosthranic meziŽánry a umělecklmi oblastmi.Plynulá a historicky proměnliváje hranice me.
zi literaturoua divadlem (kniŽnídrama), mezi divadlem činoherníma hudebním:vždyťhudba se zde někdy stává stálou sloŽkou hry a plní tytéžfunkce ja- zdrirazřujejednotko text, někdy složkouvariabilnía plní f.unkcenejrriznější
livémomenty hry, baví,pŤipomínáurčitétradiceatd.
A nakonec. Krátce pŤedsklonkem pocítilo20. stoletínáhle strach pňedstoletímpŤicházejícím,
nemožnosts ním soutěŽit.To ho vybízelo uslyšet,pochopit většípÍíbuznost'dtivěrnou blízkostpŤedchozího
století,hledat u něj jakoby
jak
pÍipomínat
ochranu,
a zd razťtovat' mnoho bylo pÍejato.Řada prací z posledníchlet a zdá se, že i náškongres,o tom svědčí.
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Selohla (zvláštníob|ibě se těšilahra J. Dietla Nepokojnéhody svatéKateŤiny,
l958) i historizujícíkomedie (V. Petrovičová:Děravd škorně,|954).
Koncem padesát1/chlet začiná činnosttzv. mal1ich divadel, i když nešlo
v českém
divadelnictvío novy jev (pŤipomeřmejen Honzlovo Divadélkopro 99,
ale také Ťadu prof.esiclnálnícha po|oprofesioná|níchscének v období
1941_1944,hlásícíchse k avantgardě).PrudkéšíÍení
a vitalita mal1/chscénpoloviny 20' stoletíbyly podmíněnyzrozenímautorsk ch soubor , diÍ'erenciaci
divadel, zkušenostíjinlch zemí (pÍedevším
Polska) a rovněž navazovánímna
pÍerušenoutradici literárně-po|itického
kabaretu,avantgardníchrevuí,hudebně-dramatickychModrych blťrza jin;;ichsouborrj,jejichž vliv byl tak silně pociťovánv rušivémovzdušípoválečné
kultury (režisér
Večerního
Brna Evžen Sokolovsky mluví o kabaretujako o ,,azbuce,,,hlavním prostŤedkuuměleckého
vyjádŤenív satirickémdivadle).Podobnénavázáni na tradici Vestpocket revue
V + W v poválečn ch mal1/chdivadlecb, zejménav SemaÍbru,zdrirazřujíjeho
autoŤia herci J. Such! a J' Šlitr'
KaŽdéz těchto mal ch divade],jež vznikla na rozhranípadesát;icha šedesát1ichlet, mělo samozíejměsvrij profi|, svrij repertoár'spojovalaje však pŤedevšímžánrováspecifičnost_ syntézadramatu,hudby' zpěvu, básnictvía v tvarnéhoumění,dovolujícímaximá|níaktivizaci obecenstva.Yyrazné k tomu pŤipro kaŽ.
spívalhumor, satira a groteska,komick1/žive|,kter;ije zde pÍíznačny
dou inscenaci, pro každ1/text, i kdyŽ autoŤitěchto experimentálníchscénzáměrně mluví spíšeo scénáŤinežo textu,aby podtrhli svťljsklon k improvizaci.
Veselohernía satirick;/repertoármal1ichdivadel v obdobíjejich rozkvětu od
Žhavéproblémy,avšaknepÍímo,zpfo.
šedesátlchlet vyjadÍujenejaktuá|nější
pro tyto scény využivátradici dadaistic.
stŤedkovaně.
Humor autorritvoŤících
a jazykovékomiky, satirickéhov směchu'
k1ichparodií,komediantství'situační
avšaki pozdějšího'
avantgardního,
bňitkéhointelektuálníhohumoru, pÍedevším
napŤ'\čtrníku,kde v pojetíreŽiséraJosefa Šmídyzískávaly komedie běžného
typu podobujinotajnych grotesek.
divadelníudá.
Zdá se, že nyní,na pŤelomu20. a 2|, století,kdy se dri|ežité
jako
na alternativních,upírá se
losti odehrávajína kamennych scénáchstejně
Právě na nich se odvíjídalšíakt
zájem obecenstvaspíšek oněm a|ternativním.
jevištích,další
vice neŽ dvousetletéhoosudu vese|oherníchžánrrina česk1/ch
velice zajímav1itv rčívzlet tétopopulárnísoučástičeskédivadelnítvorby.
veseloherníchžánrech,bereme
Několik slov závěrem.Mluvíme.li o česk;/'ch
slohově pestrá dramatická díla
na vědomí,že jde o mnohotvárná a pŤedevším
(fraška,veselohra,hra se zpěvy a tanci z doby národníhoobrození,hty z reper.
mal ch divadel), Že
toáru českéhokabaretu,avantgardníchscén,poválečn1/ch
3',14

jsou všakspojenaŤadouspolečnlchrysri,kterédovolujípouŽítve vztahu k těmto dramatick}'m tvarrim dostatečněpodmíněnoudefinici _ máme na mysli
mnoŽstvír znorod ch tendencía tv rčíchindividualit.
Veselohernížánrybezesporunepatňík nejpodstatnějším
ku|turnímobjevrim
|9. a20, století,jako je ,,velké..národnídrama,román-epopejv literatuňe,opera v hudebnímumění.PŤestoi ony zaujímajíurčitémístov komplexu tv rčího
hledáníminuléhoa nynějšíhostoletí.Dialog dvou sto|etí,pln;f vnitňníhonapěje piíkladem doposud ne zce|aroz|uštěné
dy.
, jakoži dojemnéhopŤejímání,
v
namiky uměleckého voje. Jednímz jeho aspektrije proměnlivosthranic mezižánry a umělecklmi oblastmi.Plynulá a historicky proměnliváje hranice me.
zi literaturoua divadlem (knižnídrama), mezi divadlem činoherníma hudebním:vždyťhudba se zde někdy stává stálou sloŽkou hry a plní tytéžfunkceja- zdťrrazřujejednotko text, někdy složkouvariabilnía plní funkce nejrriznější
livémomenty hry, baví,pŤipomínáurčitétradiceatd.
A nakonec. Krátce pŤedsklonkem pocítilo20. stoletínáhle strach pied stonemožnosts ním soutěŽit.To ho vybízelo uslyšet,pocholetímpŤicházejícím,
pit většípŤíbuznost,
dtjvěrnoublízkostpŤedchozího
století,hledat u něj jakoby
jak
pŤipomínat
ochranu,
a zdrirazřovat,
mnoho bylo pŤejato.Řada prací z posledních|et a zdá se, že i náškongres,o tom svědčí.
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Ro|efaktorrj,,!iterárního
Života.,

ve ufvoiičeskéliteratury20. století
x v Ě r o s l R vc H v R r í x
Kategorii ,,literárníhoživota..zavádějído moderníliterárníteorie koncem dvacá.
t/ch let ruštífbrmalistéve snaze čelit v]Ítkám,že ignorují sociologické aspekty
vfvoje literatury. Zkoumání forem literárníhoživotamá pÍekonathrubá schémanakladatelství
a plechanovovské,,vulgárnísociologie.. a studiem vlivu časopisú,
sdružení
na
vlastní
literárních
literární
tvorbu
konketizovat
a
badatelskétikoly li.
terárnísociologie.' _ Pražštístrukturalistéprohloubili model |iterárni evoluce,založen;/na imanenci literárníproblematiky,rozvinutímpojmu ',strukturystruktur..,
v jejímžrámci pŤedstavujerelativně autonomníq.ivoj literárníŤadyjednu ze složek vlvoje nadŤazen1ich
struktur kulturnícha společensk;ich(Chvatík 1996:
13l-69). Kategorie literárního životaje jedním z f.aktorritétostruktury struktur,
kterj konkretizuje zprostÍedkovánívztahu společenské
a literárníŤady.
Ve 20. stoletíse stala produkce časopisria knih spolu s produkcífilmrj a televizních a počítačov1/ch
programúsoučástítzv. kulturníhopr myslu, kter nabyl
v souvislosti s r stem volnéhočasuobčanúna ekonomické závažnosti.V prriběhu tohoto století,kteréje tématemmérivahy,se vyhranily dva protikladnémodeIy literárníhoživota(pŤirozeněs ÍadoupŤechodnch Íbrem):První je za|oŽenna
Poprvé zformuloval teorii literárního života Boris Ejchenbaum ve studii Literaturnyj byt, otištěnév roce |929
vksíze Moj vremennit (mě|a podobu Žurnálu vyplněnéhojeho v|mtními pŤíspěvkyod beletrie pŤesteoretické
studie po kritiky a g|osy). V něko|ika |apidárních větách zde poda| jasnozŤivou charakteristiku kize pŤedpokladri tvorby spisovatele ve fázi revolučníproměny společenskéstruktury: ,'Múžemedokonce Ťíci,že krizi ne.
prožíváliterafura sama o sobě, nlbržjejí spo|ečensképostavení.Změni|o se profesionáIní postavení spisovatele, změnil se vztah spisovatele ke čtenáŤi,změnily se navyklé podmínky a formy literární práce - došlo k rozhodujícímuzIomu smotného literárního Života, kterÝ obnažil celou Ťaduzávislostí |iteratuly i její evoluce na
podmínkách' které vznikly mimo ni' SpoIečensképŤeskupení,vyvoIané revolucí, a pŤechodk novému ekono.
mickému systému, zbavily spisovatele ce|éíady podp rnlch momentťlnezbytnÝch (alespoí v minulosti) pro
jeho povo|ání (stabilizované čtenáŤské
vrstvy vysoké rovně, diferencovanéškály časopiseckéa nakladatelské
apod.)' a pŤinutily ho současněstát se profesionálem v daleko vyššímíŤe,než to bylo dŤívenutné.Postavení
spisovatele se blížilo postaveníŤemes|níka,kter! pracuje na zakázku nebo za plat, zatímco sám pojem literár.
ní ,objednávky. z stal nedefinován nebo se dostal do rozporu s pŤedstavamispisovatele ojebo povinnostech
a právech. objevil se zvláštní typ spisovate|e - profesioná|ně prlsobícíhodi|etanta, nepŤem/š|ejícího
o pod.
statě problému a o vlastním smyslu spisovatelské činnosti,kterÝ odpověděl na společenskouobjednávku lite.
rámím brakem.. (Eichenbaum | 929 : 49-58).
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Ro|efaktorrj,,literárního
života..

ve Wvoiičeskéliteratury20. sto|etí
xvĚroslnvcHvRríx
Kategorii ,,literárníhoživoÍa.,zaváději do moderníliterárníteorie koncem dvacát ch let ruštífbrmalistéve snaze čelit vytkám, Že ignorují sociologické aspekty
vyvoje literatury. Zkoumání forem literárníhoživotamá pŤekonathrubá schémasociologie,.astudiemvlivu časopisri,
nakladatelství
taplechanovovské,,vulgiírní
a literiírníchsdruženína v|astníliterárnítvorbu konkretizovatbadatelskérikoly literiírnísociologie.' - Pražštístrukturalistéproh|oubili model literárni evo|uce,za|oženyna imanenci literárníproblematiky,rozvinutímpojmu ,,strukturystruktur..,
v jejimžrámci pŤedstavujerelativně autonomnívyvoj literárníŤadyjednu ze slo.
žek v1ivoje nadŤazench struktur kulturních a společensk1/ch(Chvatík 1996:
|3149). Kategorie literárního Života je jedním z Í.aktorritétostruktury struktur,
a literárníŤady'
kter konkretizuje zprostŤedkovánívztahu společenské
Ve 20. stoletíse stala produkce časopistia knih spolu s produkcífilm a televizních a počítačovch program součástítzv. kulturníhoprŮmyslu, kter1inabyl
v souvislostis rrjstemvolnéhočasuobčanrina ekonomickézávaŽnostl,V prubě.
hu tohoto století,kteréje tématemmé vahy, se vyhranily dva protikladnémodely literiárníhoživota(pŤirozeněs ŤadoupÍechodn1/ch
forem): První je zaIoženna
'

Poprvé zformuloval teorii literiárníhoživota Boris Ejchenbaum ve studii Literaturnyj byt, otištěnév roce l929
v kníze Moj vremennll<(měla podobu žurnálu vypIněnéhojeho vlastními pŤíspěvkyod beletrie pŤesteoretické
studie po kfitiky a glosy). V několika lapidárních větách zde poda| jasnoziivou charakteristiku kize pŤedpokladťrtvorby spisovatele ve fázi revolučníproměny společenskéstruktury: ,'MrjŽeme dokonce iíci, Že krizi ne.
prožíváliterafura sama o sobě, nybrž její společensképostavení.Změnilo se profesionální postavení spisova.
tele, změnil se vztah spisovatele ke čtenďí, změnily se navyklé podmínky a formy literární práce - došlo k rozhodujícímuzlomu samotnéholiterárního života' kter;/ obnažil celou Ťaduzávislostí literatury i její evoluce na
podmínkách, které vznikly mimo ni. Společensképieskupení, vyvolané revolucí, a pŤechodk novému ekonomickému systému,zbavily spisovatele celé Íady podprirnlch momentŮ nezbytn}ich (alespoř v minulosti) pÍo
jeho povolání (stabilizované čtenáÍské
vrstvy vysoké rovně, diferencovanéškály časopiseckéa nakladatelské
apod'), a pŤinutily ho současněstát se profesionálem v daleko vyššímíče,než to bylo dŤívenutné.Postavení
spisovatele se blížilo postaveníÍemeslníka,kter! pracuje na zakázku nebo za plat, zatímco sám pojem literár.
ní ,objednávky. zťtstalnedefinován nebo se dostal do rozporu s pŤedstavamispisovatele o jeho povinnostech
o pod.
a právech- objevil se zvláštní typ spisovatele - proÍ-esioná|něpúsobícíhodiletanta, nepŤem:'šlejícího
statě problému a o vlastním smyslu spisovatelské činnosti, kter! odpověděl na společenskouobjednávku lite.
Iarním brakem.. (Ejchenbaum |929: 49_58).
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Svobodnéhňe sil trhu a literaturaa uměníjsou v něm zbožimzv|áštního
druhu'
podléhajícím
všakplně zákonrjmnabídkya poptávky;označmejejza|tterárni ži'
vot libertiLně-demokraticlq.V druhémmodelu sloužíliteratura a uměnípňevážně
ideologickémuovlivřování společnosti(i kdyžsi ponechávajíněkteréfunkce oddechovéa zábavné)a podléhajístriktnímudohledu a těšíse Státnímusubvencování;tento model literárníhoživotaoznačujemeza totalitně-dirigisticky,
Ve v1Ívojičeskéliteratury20. století,zmapovanémliterárněhistorickydosud
nejrispěšnějiJiiím Hol;Ím(in Lehár ad. l998: 441_923), m žemerozlišit ony
dva typy literárníhoživotazce|a pŤesně:liberálně-demokratickéformy literár.
níhoŽivota se rozvíjejív Čecháchod devadesát1/ch
|et l9. stoletído roku l948
(se šestiletymintermezzemnacistickéokupace, vyznačujícím
se vnějšímtero.
rem a,,gleichša1továním..a
vnitňnímodporemčesklchautorri)a od roku l990
do současnosti.od roku l949 do roku l989 ovládl česk1/
literárníživotkomu.
nisticky model stranického',Ťízení..
literatury a umění (opět s krátk m interjara l968). Řadu
mezzemjeho ochromenía pos|ézezrušeníběhem pražského
cenn ch dokumentťr
projevecha drisledcíchtétoÍbrmy.,Ťízeného
o konkrétních
literárníhoživota,,publikoval v česk ch literárníchčasopisechv poslednídobě
Michal Bauer.
Liberálně-demokratick1iIiterárníživotponechávávoln]i prostorautonomii1i.
terárníhoqÍvoje:rozhodujícíje role osobností,talentrja umě|eck ch rikolria cíi , kterési kladou v souvislosti Se stavem v1ivoje]iterárnístruktury národní
i světové.Jistélimity mohou tvoÍitmomenty ekonomické;svobodny spisovatel
se zÍídkauživíjen literárníprodukcí,a pokud ano, doplácí na to jeho dílo popublikum' orientovatiebou nadprodukce.Náročnáliteraturavyžadujenáročné
néliterárnímičasopisy,literárníkritikou, a potŤebuje
nakladateleochotnériskovat vydáváníi nekonvenčni,
literatury'To všechnočeskáliteraturado
,,ztrátové,.
roku 1949 měla dík Ťaděkultivovan!'chnakladatel ' redaktor , časopis , spol.
kťr,nadacía cen nakladatelsklch, spolkov1ichi státních.
Po pŤevzetí
moci komunistickou Stranouv noru 1948 pŤistoupilojejí vede.
ní k likvidaci |iberálníchforem českéholiterárníhoživotaajejich nahrazování
metodami stranického,,íizeni,,literatury.Centrálníorganizační
roli pŤitom sehrálo KopeckéhoministerstvoinÍbrmací,kterézrušilo všechnasoukromá nakladatelství,časopisya spolky včetněSyndikátu spisovate|ria pŤipustilojen jedno nakladatelstvípro pŮvodníliteraturu,jedenliterárníčasopisajednotn Svaz
spisovatel , to všechnokontrolovanéideologick;/moddělenímÚv rsČ. - spe.
v11ivoji
cifická na českémpoválečném
byla okolnost,želevicová orientaceŤady
nebo
v znamn ch osobnostíčeskémeziválečnéliteratury (al, 1tž,,realistické..,
orientace)a silná komunistická častv protinacistickémodbo.;t
,,avantgardní..
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Gučík,Václavek, Vančura,Halas) vedly k tomu, žepňechodod liberální k ,,socialistické..formě literárníhoživotabyl ňadouspisovatel a intelektuálriaktivně
společnostia kulpodporovánjako v1/chodiskoz krize liberálně-demokratické
pŤed
Hitlerem,
a
ideology,
napÍ.
Z'
m' byl interkapitulovala
Nejedl1f
která
fury'
jejím
jako
literatury
k
|idu..,
k
národně
a
spo|ečensky
,,budi.
pretován
,,návrat
telsklm.. rikolrjm,i jako boj proti dekadenci' k;/čia pornografii.Neníjistě bez
osobzajímavosti,že na Kopeckéhoministerstvuinformacíbyly sekčnímišéÍy
Že ve
však
ukázalo,
V'
Nezvala.
Brzy
se
nosti formátu I. o|brachta' F. Halase a
od.
ideologického
nybrŽ
vedoucí
věcech kultury nemajírozhodujícíslovo oni,
Program
socialistickéJ'
Hendrych
aj.
děleníÚV KSČ P. Reiman, G. Bareš,
ho realismu a boj proti dekadenci,Íbrma|ismua modernismubyl vyhlašovánna
Sjezdech národníkultury a konferencíchSvazu spisovelklch manif-estačních
pŤednášeli
ZdenékNejedl! a Ladislav Štoll.Stranicreferáty
kde
hlavní
vatelŮ,
pos|ední,,bnízdakulturníreakcs.._
zlikvidovala
kritika
v
Tvorbě
ká |iterární
Karla
Teigeho,Blok Ludvíka KundeKvart
Černého,
měsíčníkYác|ava
Kritick!
jako
projev
strukturalismusjako pozri.
trockismu,
ry a odsoudila ,,teigovštinu..
jako
dekadenci.
buržoazní
filozofie
a
freudismus
statekidealistické
kterézpočát.
je
vyznamnlch
osobností'
pŤíznačné,
ŽeÍada
Pro česk vlvoj
d9 rozporu
dostávala
se
brzy
podporovaly'
režim
ku aktivně komunistick;í
František
komunista
Tak
života.
literárního
formami
s dogmaticky zilženj,mt
jako
a vyloudekadent
odsouzen
Štollem
po
Ladislavem
smrti
Halas byl brzy
veŤejně
opětovně
Nezval
Vítězslav
literatury'
české
čenz ,,pokrokové..tradice
odmítalprogram socialistickéhorealismujako cizí česképoezii. Svaz spisovapáky..stranickéhoŤítelťlajeho časopisy,pr]vodnězak|ádanéjako,,pŤevodové
zení,se dík demokratickétradici českéliteratury a odvaze několika osobností
sta|y platformou opozice proti totalitníkulturnípo|itice režimu.Památná jsou
zejménavystoupeníJaroslavaSeiferta a FrantiškaHrubína na 2. sjezdu Svazu
spisovatelťr
v roce 1956 i projevy Ludvíka Vaculíkaa dalšíchna 4' sjezdu v rojaro l968' - Je charakteristické'Že po ruspražské
ce 1961 pŤedznamenávající
neŽ rozké okupaci 21. srpna 1968 režim ,,normalizace,,nenalezl jiné Ťešení
pustitSvaz spisovate|ri,zastavitvšechnyliterárníčasopisya obnovit tuhéformy
Ťízeného
literárníhoživotapadesát]/chlet s cenzurou' lokajsk m Svazem spisovatelťla jedin1/mliterárnímčasopisem.'
votasestalvznikdisidentské',samizdatové..lite.
ratury a exilov]ích nakladateIstvía časopisri'Vzájemná spolupráce obou těchto složek umožnila koncem osn.
desát]Íchlet obnovit nezávisl! Iiterární život na pozoruhodné rirovni' v němž v:íZnamnou roli sehrály Skvo.
reckého Sixty.eight Publishers v Torontu, lndex v Kolíně n' R', Tigridovo Svět|tcní,Hrlbého Proměny a de.
reprint
set ročníkťt
almanachu Čtenínu léto,redigovan;íchA. J. Liehmem v rámci Li.vri, kteréby si zas|oužily
dúkladnéanalytické Zhodnocení'
alespoii ve v1y'běrua pŤedevšínr
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svobodnéhĚesil trhu a literaturaa uměníjsou v něm zbožimzv|áštního
druhu.
podléhajícím
všakplně zákon m nabídkya poptávky;označmejejza|iterárni život liberdLně-demokraticlq.V druhémmodelu slouŽíliteratura a uměnípÍevážně
ideologickémuovlivřování společnosti(i když si ponechávajíněkteréfunkce oc|.
dechovéa zábavné)a podléhajístriktnímudohledu a těšíse státnímusubvencování;tento model literárníhoŽivota označujemeza totalitně-dirigisticky,
Ve qÍvoji českéliteratury20. sto|etí,zmapovanémliterárněhistorickydosud
nej spěšnějiJiŤímHol1/m(in Lehár ad. l998: 447_923), mtižemerozlišit ony
dva typy literárníhoživotazce|apŤesně:liberá|ně-demokratické
formy literár.
níhoživotase rozvíjejív Čecháchod devadesát1/ch
|et 19. stoletído roku l948
(se šestiletlm intermezzem nacistickéokupace, vyznačujícím
se vnějšímtero.
rem a,,gleichšaltováním..a
vnitÍnímodporemčesklchautorri)a od roku l990
do současnosti.od roku |949 do roku l989 ovládl česk;/literárníŽivotkomunistick1imodel stranického,,Ťízení..
literatury a umění (opět s krátk m intermezzemjeho ochromenía pos|ézezrušeníběhem praŽskéhojara l968). Řadu
cenn ch dokumentrjo konkrétních
projevecha drisledcíchtétoÍbrmy.,Ťízeného
literárníhoživota,,publikoval v česk ch literárníchčasopisechv poslednídobě
Michal Bauer.
Liberálně-demokratick1iIiterárníživotponechávávoln]i prostorautonomii1i.
qívoje: rozhodujícíje role osobností,talentť|
teri{rního
a umě|eckychrikolria cíi , kterési kladou v souvislosti Se stavem v1ivojeliterární struktury národní
i světové.Jistélimity mohou tvoÍitmomenty ekonomické;svobodny spisovatel
se zÍídkauživíjen |iterárníprodukcí,a pokud ano, doplácí na to jeho dílo popublikum, orientovatiebou nadprodukce.Náročnáliteraturavyžadujenáročné
néliterárnímičasopisy,literárníkritikou, a potÍebujenakladateleochotnérisko.
vat vydáváníi nekonvenční,
literatury'To všechnočeskáliteraturado
,,ztrátové,,
roku 1949 měla dík Ťaděkultivovan!'chnakladatel , redaktor , časopisťr,
spol.
kťr,nadacía cen nakladatelsk ch, spolkov1ichi státních.
Po pŤevzetí
moci komunistickou stranouv noru l948 pňistoupilojejí vede.
ní k likvidaci |iberálníchforem českéholiterárníhoživotaajejich nahrazování
metodami stranického,,íizeni,.literatury.Centrálníorganizační
roli pŤitom sehrálo Kopeckéhoministerstvoinfbrmací,kterézrušilo všechnasoukromá nakladatelství,časopisya spolky včetněSyndikátu spisovate|ria pŤipustilojen jed.
no nakladatelstvípro pŮvodníliteraturu,jedenliterárníčasopisajednotn Svaz
spisovatel , to všechnokontrolovanéideologick;/moddělenímÚv rsČ. - spe.
v11ivoji
cifická na českémpoválečném
byla okolnost,želevicová orientaceŤady
nebo
v znamn ch osobnostíčeskémeziválečnéliteratury (at již,,realistické,.,
orientace)a silná komunistická častv protinacistickémodbo.;i
',avantgardní..

6učík,Václavek, Vančura,Halas) vedly k tomu, žepŤechodod liberální k ,,socialistické..formě literárníhoživotabyl Ťadouspisovatel a intelektuálriaktivně
spo|ečnostia kulpodporovánjako v1/chodiskoz krize liberálně-demokratické
pŤed
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literatury
k
lidu..,
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národně
a
spo|ečensky
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,,návrat
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ho realismu a boj proti dekadenci,Íbrmalismua modernismubyl vyhlašovánna
Sjezdech národníkultury a konferencíchSvazu spisovelk1ichmaniÍ.estačních
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kde
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Karla
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projev
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Tak
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po
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české
čenz ,,pokrokové..tradice
odmítalprogram socialistickéhorealismu jako cizi česképoezii. Svaz spisovapáky.. stranickéhoŤítel a.ieho časopisy,privodně zakládanéjako ,,pŤevodové
zení,se dík demokratickétradici českéliteratury a odvaze několika osobností
staly platformou opozice proti totalitníkulturnípolitice režimu.Památná jsou
zejménavystoupeníJaroslavaSeiferta a FrantiškaHrubína na 2. sjezdu Svazu
spisovatelriv roce 1956 i projevy Ludvíka Vaculíkaa dalšíchna 4. sjezdu v rojaro l968. - Je charakteristické'Že po ruspražské
ce 196] pÍedznamenávající
jiné Ťešení
neŽrozké okupaci 21. srpna 1968 režim ,,normalizace..nenalezl
pustitSvaz spisovate|ťr,
zastavitvšechnyliterárníčasopisya obnovit tuhéformy
Ťízeného
literárníhoživotapadesátÝchlet s cenzurou,lokajsk;/mSvazem spisovatelťla jedin1/mliterárnímčasopisem.2
votasestalvznikdisidentské,,samizdatové..literatury a exilov:'ch nakladatelství a časopis . Vzájemná spolupráce obou těchto složek umožnila koncem osn.
desát]/ch let obnovit nezávisl! literární život na pozoruhodné rlrovni. v němž V:ÍZnamnouroli sehrály Skvo.
reckého Sixty.eight Publishers v Torontu, Inrtex v Kolíně n. R', Tigridovo Světltctyí,Hrlbého Proměny a de.
set ročníkŮalmanachu Čtanírut !éto,redigovanych A. J. Liehmem v rámci Ll.srri,kteréby si zasloužily reprint
alespoii ve v1y'běrua pÍedevšínrdúkladnémalytické zhodnocení'
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Z hlediska strukturálníhopojetívlvoje literaturynab;ívají
faktory literárního
Života,zejménajiž mnohokrát popsanéformy mimoliterárníhobyrokratického
a ideologickéhodirigováníčeské|iteraturypadesát]/ch|et a let normalizačních,
na zajímavostiv okamŽiku, v němžse mění ve vlastníliterdrnínormy a ov|ivĎujítak uměleck! qÍvoj dílajednotlivych autorrj.- Ideologickénormy tvoiíja.
késiostŤesledované,,hranice,,litertírníhovyvoječeské
literatury po roce l949
i hranice tvorby jednotliv]1ich
autor ' na nichž dÍ|ojedněch autort)vnitŤnětroskotá, a jiní autoŤise je pokoušejípostupněatakovat,ignorovatneboje vědomě
pŤekračují.r
Básnické dí|oVítězslavaNezvala vykazuje ve|kékvalitativnív]ikyvy jiŽ pŤecl
válkou, zejménav době, kdy se rozešelse sunealistickou skupinou. Po rinoru
1948píšedevÓtníÓdu na Stalinaa povrchněaktuá]níZpěv míru;ideolog L. Štoll
vyzvedá jeho tvorbu jako pŤíkladpŤeroduavantgardistyve stranickéhoautora.
Avšakprávě Nezval odmítáve sv;/chživelnychimprovizovanychdiskusníchvyStoupeníchradikálně schematismusporinorovéliteraturya závaznostprogramu
socialistickéhorealismu; Marie Pujmanová ho právem pŤirovnalav takovlch
chvílíchk ,,tanku,rozjetémuna obranu moderníhoumění...V pamětechZ m,ého
životase pokusi|o rehabilitaciuměníavantgardy,kjejiŽpoeticese pŤihlásilv někter]ichbásníchsbírkyChrpy a města;jeho pozdníbáseř MoŤe neunikla kritice
pro dajn! pesimismusa rezignacipŤedelementárnímisilami pŤírody.
Jaroslav Seifert vydává po rinoru 1948 báseř Píseiío Viktorce,pŤíběhtragic.
ké lásky epizodicképostavy z BabičkyBoženyNěmcové,dí|oignorujícídobo.
vé ideo|ogickénormyntémataa schémata.Stranicky byrokrat lvan Skála mět
pravdu, kdyŽ svou odmítavou,ignorantskou kritiku nadepsal ,,Cizí hlas.. v kontextu zveršovanch agitek, vyz,lvajicich k plnění a pŤekračování
pracovníchtikolti' stanoven]ichdvoulet]/ma pětiletym v;Írobním
plánem, byla SeiÍ.er.
tova formálně klasicky vybroušenápoezie,os|avujícínehynoucíŽenskoukrásu
a tragiku milostnéhocitu, skutečně,,cizímhlasem...
František Halas, občanskynejorganičtějispjaty s autentick m dělnickym
hnutímprvnírepubliky, avšakrozhodn1/zastánceautonomiea svobody básnic.

Pro anal;Ízuv/vojové dia|ektiky těchto noremje d |eŽitéÍozlišovatnormy, kteréjsou vlsledkem organického
uměleckého v:/voje autorova, od norem. kterépasivně pŤijímáz dobového kontextu nebo si je dokonce nechá
vnutit pod tlakem dobovéhoIiterárníhoživota.Podobně d Iežitéjerozlišovánínorem ideoIogickychod norem
estetick1/ch.Tak napi' komunistické pňesvědčeníNezva|ovo nestálo nikdy k dispozici, avšak umělecké normy
socialistickéhorea|ismunepŤijalnikdy za své._ Naopak Drdrlv plebejsk;/realismus,b|ízkl fo|kIornímuvidě.
ní světa. kterÝ tak obdivovaI Zdeněk Nejedl!, neboťodpovídaljeho prograrnu umění ,.Iidového,niíÍodníhoa rea|istického..,
nevyžadovaládnou teoretickou,'rnuxistickou..orientacia po srpnu l968 nebrániIDrdovi v odsouzení ruské okupace.
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kétvorby,se pokusil ve sbírceÁ co? (vydanévšakažposmrtně)o básnickou polemiku s dobově z(tženympojetímliteraturya poezie ',Nechci blt krilem vyproti
povrchnímu
povinnému
postavilsvétragické
optimismu
a
trlášek[..'].._
(srov.
|idského
k
tomu
halasovskou
monograÍiiLudvíka
a
ridě|u
světa
vidění
1999:
141-16).
Kundery
Vladimír Holan, kter! po Květnu 1945 oslavil elementárnílidskost prostÝch
rusklch vojákri ve sbírceRudoarmějci, se po šoku zptisobenémnovou kulturní
politikou odmlče|a později se navrátil k velk1im metafyzicklm témat m svépÍedválečnétvorby v epick;ÍchbásníchNoc s Hamletem a dalšíchčíslechPríběh.ú'
byla situace v prÓze, kteráje svou povahoukonkrétněji
Snad ještěs|ožitější
realitu doby a na jejížpridě byly normy socialistického
společenskou
vázánana
privodně
raŽeny.
Po norová tvorba M. Pujmanové,V. Řezáčea J. Drrealismu
jak
nadanía zkušeníromanopisci pokles|i na roveĎ
i
nesporně
dy dokládá,
i|ustrace
dan ch politickych schémat,když se pokusili vypouhébeletristické
poŽadavk
m soudobého|iterárníhoživota.- Teprve v dí.
hovět imperativním
striktgenerace
mrižemesledovatrisilío pŤekonání
poválečné
nové
lech autoru
(i
teovzdělany
vytčeny
tak
románu
tehdy
hranic,
které
byly
ideologick;/ch
ních
zLvárnění
retikjako GyÓrgy Lukács poŽadovaltehdy na romanopisci pŤedevším
v1ivoje)'
perspektivy..společenského
,,revoluční
literapodal v románu Zbabělci (ktery pronikl sítemňízené
Josef Škvoreck]/
tury teprvedeset let po dopsání)obraz posledníchdnťrválky, viděn! očimapŤíčeskéhomaloslušníkaválečnégenerace'kter1iv reakci na lŽivost vlastenčení
se
měšťáka,
vyKikujícíhonyníkonjunkturálně,,AťžijeSSsR!..a pňipravujícího
zbaběleproplout i poválečnoudobou s osvědčenymoportunismem(stejnějako
jeproplul dobou okupace),omezuje provokativněsvrij zájem na věci nejbližší
románecho pŤípo|itice)'na dívkyajazz.I v da|ších
ho věku (a nejvzdálenější
bězíchDannyho SmiŤickéhov civilu' na vojně, ve vlasti i v exilu rozvíjíautor
svújdťrsledně
antiideologickypohled na svět.
doby
Milan Kundera Se ve svémrománu Žert vyrovna|s i|uzemi poválečné
lepšípňerodum|adéhoč|ověkazaujatéhopŤedstavou
zevnitž,obrazem vnitŤního
ho světabez bídy a válek a pŤedstavou
ov|ádnutídějin lidmi, jehožanekdotick;/
do trestn ch
žertvyhodí zživotnídráhy vysokoškolákana periferii spo|ečnosti,
jednotekarmády a vede ho k prohlédnutí,
k nemi|osrdnéskepsi k dobov;fmklidobovych
šéi k logice a racioná|nímusmyslu lidskfch dějin. _ V pŤekračování
tabua ideologicklch iluzí pokračovalautor i ve svych dalšíchrománech.
porinorovéholiterárníhoŽiBohumil Hrabal (emuŽ administrativníopatŤení
votadvakrát pŤekazilavydáníjiž vysázenéprvotiny a kter;/směl svéprÓzy pub.
dráhy)
likovat - v podobě okleštěnécenzurou - teprve v druhéptili svétvúrčí
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Z hlediska strukturá|ního
pojetívyvoje literaturynabyvajífaktory |iterárního
Života, zejménajiŽ mnohokrát popsanéformy mimoliterárníhobyrokratického
a ideologickéhodirigováníčeské|iteraturypadesátych|et a let normalizačních,
na zajímavostiv okamžiku,v němžse mění ve vlastnílitertirnínormy a ov|ivřují tak uměleck]yv]/vojdílajednotlivych autorrj._ Ideologickénormy tvoňíja.
késiostňesledované,,hranice, literdrníhovj,voječeské
literatury po roce 1949
i hranice tvorby jednotlivlch autor , na nichž di|ojedněch autorli vnitŤnětros.
kotá, a jiní autoŤise je pokoušejípostupněatakovat,ignorovatneboje vědomě
pŤekračují.r
Básnické dílo VítězslavaNezvala vykazuje velké kvalitativnív]ikyvy již pŤecl
válkou, zejménav době, kdy se rozešelse surrealistickouskupinou. Po rinoru
1948píšedevÓtníodu na Stalinaa povrchněaktuálníZpěv míru;ideolog L. Štoll
vyzvedá jeho tvorbu jako pňíkladpŤeroduavantgardistyve stranickéhoautora'
Avšakprávě Nezval odmítáve sv ch Žive|n]/chimprovizovanychdiskusníchvystoupeníchradikálně schematismuspo norovéliteraturya závaznosÍprogramu
socialistickéhorealismu; Marie Pujmanová ho právem pŤirovnalav takov ch
chvílíchk ,,tanku,rozjetémuna obranu moderníhoumění...V pamětechZ mého
životase pokusil o rehabilitaciuměníavantgardy,kjejiŽpoeticese piihlásil v někter]ichbásníchsbírkyChrpy a města;jeho pozdníbáseř MoŤe neunikla kritice
pro dajn pesimismus arezignaci pŤedelementárnímisilami pŤírody.
Jaroslav SeiÍ.ertvydává po noru 1948 báseř Píseiío Viktorce,pííběhtragic.
ké lásky epizodicképostavy z BabičkyBoŽeny Němcové,dílo ignorujícídobo.
vé ideologickénormy, témataa schémata.Stranick;i byrokrat ivan Skála mčl
pravdu, kdyŽ svou odmítavou' ignorantskou kritiku nadepsal ,,Cizí hlas.. v kontextu zveršovanch agitek, vyzj,vajicich k plnění a pŤekračování
pracov.
ních rikolri' stanovenychdvouletlm a pětilet1/mv robnímplánem, byla Seifertova formálně k|asicky vybroušenápoezie, oslavujícínehynoucíŽenskoukrásu
a tragiku milostnéhocitu, skutečně,,cizímh|asem...
František Halas, občanskynejorganičtějispjat! s autentick1imdě|nick m
hnutímprvnírepubliky, avšakrozhodn! zastánceautonomiea svobody básnic.

Pro anal1/zuvfvojové dia|ektiky těchto noremje driležitérozlišovat normy, kteréjsou vysledkem organického
uměleckého Vjivoje autorova, od norem, kterépasivně pŤijímáz dobového kontextu nebo si je dokonce nechá
vnutit pod tlakem dobového literárního života' Podobně drjIežitéjerozIišovánínorem ideologickych od norem
estetickych. Tak napŤ'komunistické pŤesvědčení
Nezva|ovo nestá|o nikdy k dispozici, avšak umělecké nornry
sociaIistického
realismu nepŤija|nikdy za své'- Naopak Drdriv p|ebejsk! rea|ismus,btízk! foIklornímuvidě.
ní světa. kter]/tak obdivova| Zdeněk Nejed|;/,neboťodpovídaIjeho programu umění ',lidového,národního a realistického..,
nevyžadova|žádnouteoretickou,'mmxistickou'.orientacia po srpnu l 968 nebrániIDrdovi v odsouzeníruskéokupace.
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kéworby, se pokusil ve sbírceÁ co? (vydanévšakaŽ posmrtně)o básnickou po.
-,,Nechci blt k lem vylemiku s dobově z Ženympojetímliteraturyapoezte
povinnému
postavilsvétragické
proti
povrchnímu
a
optimismu
hlášek[...1..(srov.
halasovskou
monograÍiiLudvíka
a
lidského
tidělu
k
tomu
světa
vidění
1999:
147-16).
Kundery
lidskost prost1/ch
Vladimír Ho|an, ktery po Květnu l945 oslavil e|ementární
po
novou kulturní
ve
Rudoarmějci,
zprisobeném
vojákri
sbírce
se
šoku
ruskych
později
k
velk1im
metafyzickym
tématúm
svépÍeda
se
navrátil
odmlče|
politikou
číslech
PŤíběhú.
v
básních
Noc
s
Hamletelrr
a
dalších
tvorby
epicklch
vá|ečné
by|a situace v pr6ze, kteráje svou povahou konkrétněji
Snadještěs|ožitější
společenskou
realitu doby a na jejiŽ pridě by|y normy socialistického
vázánana
pŮvodně
raŽeny.
Porinorová tvorba M. Pujmanové,V. Řezáčea J. Drrealismu
jak
i
nesporně
nadanía zkušeníromanopisci pokles|i na riroveĎ
dy dokládá,
ilustrace
dan;ychpolitick1ichschémat,když se pokusili vypouhébeletristické
poŽadavkŮm
soudobéholiterárníhoŽivota,_ Teprve v díhovět imperativním
striktgenerace
poválečné
m žemesledovatrisilío pŤekonání
nové
lech autoru
(i
vzdělany
teotak
vytčeny
tehdy
románu
které
byly
hranic,
ideotogick1/ch
ních
ztvárnění
retikjako GyÓrgy Lukács požadovaltehdy na romanopisci pŤedevším
v1yvoje).
perspektivy..společenského
,,revoluční
literaJosef Škvoreck!poda| v románu Zbabělci (ktery pronikl sítemŤízené
tury teprvedeset let po dopsání)obraz posledníchdnťrválky, viděn očimapiíčeskéhomaloslušníkaválečnégenerace'kter;/v reakci na lživostvlastenčení
se
měšťáka,
vyKikujícího nyníkonjunkturá|ně,,AťžijessSR!..a pŤipravujícího
zbaběleproplout i poválečnoudobou s osvědčenm oportunismem(stejnějako
jeproplul dobou okupace),omezuje provokativněsvrij zájem na věci nejbližší
po|itice),na dívkyajazz.I v dalšíchrománecho pŤí.
ho věku (a nejvzdálenější
bězíchDannyho SmiŤickéhov civilu, na vojně, ve vlasti i v exilu rozvíjíautor
svújdlisledně antiideologic,typohled na svět.
doby
Milan Kundera se ve svémrománu Žeft vyrovnal s iluzemi poválečné
lepšízevnití,obrazemvnitÍníhopŤerodumladéhoč|ověkazaujatéhopŤedstavou
ho světabez bídy a válek a pÍedstavouovládnutídějin lidmi, jehožanekdoticky
do trestn;ich
žertvyhodíz Životnidráhy vysokoškolákana periferii společnosti,
jednotekarmády a vede ho k prohlédnutí,
k nemilosrdnéskepsi k dobov1/mklidobov]/ch
šéi k logice a racionálnímusmyslu lidsklch dějin. - V pŤekračování
tabua ideologick1/chiluzí pokračova|autor i ve svych dalšíchrománech.
porinorovéholiterárníhožiBohumil Hraba| (emuž administrativníopatŤení
votadvakrát pÍekazilavydánijiŽ vysázenéprvotiny a kter]isměl svéprÓzy pubdráhy)
likovat - v podobě okleštěnécenzurou - teprve v druhépťrlisvétvťrrčí
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rozrušilnejradikálnějidobovéliterárnínormy česképrÓzy. Jeho jazyk byl zce.
|a nelitertirnía uprostŤedtehdejšíjazykovénive|izacep sobila jeho hovorovost
a ozv|áštněnívulgarismy pražsképeriferie neobyčejněosvobodivě. Podobně
osvobodiváby|a i neliterdrnostjeho témat:mluvčímijeho ,,hovor .. a aktéryjeho pŤíběhtibyli lidé z periÍ.eriesoudobéspolečnosti,kterédoba plakátované
,,v;ístavbysocialismu..vyvrhla na svrij okraj, outsideŤihledajícíživotnív;ichojak autor pokŤtiljejich vytrženínad zázrakemprosté,nej.
disko v ,,pábitelství..,
všednější
existence,pokud je žitamimo dosah dobovéideologie,kterou Hrabal
ignoroval v prÓze se stejnounádhernousamozňejmostí
jako SeiÍ.ertv poezii.
Polistopadovéobdobí ',obnoveníchaosu..v českéliteratuŤeje obdobímobno_
venísvobodn ch' liberálníchÍbremliterárníhoživota,v nichžse ovšemrazantně prosazujízákony trhu, zákony nabídkya poptávky.odpadají státnísubvence
pro |iteraturua trh je zaplavován čtivem'nadbíhajícím
senzacechtivostia poklesl;im polohám vkusu. Náročná|iterárnítvorba se prosazujejen díky prozíravé vydavatelsképolitice několika vyspěl1/chnakladatelstvípražskych,brněnsk1Ícha olomouck ch, navazujícíchna nejlepšívydavatelskétradice první repub|iky.Společenskáodpovědnostsoudobéčeskéliterárnítvorby se manifestu.;ev náročnostiumě|eckychcílri' kterési klade.
Literatura
EJCHENBAUM. Boris
1929 ,,Literaturnyjbyt", in Moj vremerutik.Slovesnost, nauka, kritika, smes
(Leningrad;Izdatelstvopisatelej)
CHVATÍK, Květoslav
|996 Člověka struktury. Kapitoly Z neostrukturálnípoetiky a estetiky (Praha:
Česk1/spisovatel)
KUNDERA' Ludvík
1.999FrantišekHalas, o Životě a díle (Brno: Atlantis)
LEHÁR, Jan - STICH, Alexandr - JANÁČKOVÁ, Jaroslava- HoLÍ JiŤí
|998 Česfuiliteratura od počdtk k dnešku(Praha:NakladatelstvíLidové noviny)

382

||.siezduscss
PÍíprava

pod|esovětskéhovzoru

Zi4ezdtzv.studijnídelegaceSCSS
do SSSR v prosinci1955
MICHAL BAUER

Druhy sjezd Svazu českos|ovenskjchspisovate| se sta| v znamnou událostí,
k jistémuuvolněnív polovině padekterá znamenalajeden z činúsměŤujících
na základě vystoupeníFrantiška
je
pŤedevším
sát;/chlet. PŤestože dnes vnímán
mladych autor soustŤeděpÍíspěvkŮ
Hrubínaa Jaroslava Seiferta,diskusních
které
byly namíÍenyproti tovystoupení,
nfch kolem časopisuKvěten i dalších
spisovateltibyl
slovensklch
a
česklch
sjezd
talitarismu stalinistickéhotypu,
spisosovětsk;/ch
sjezdu
všesvazového
vzoru:
II.
pÍipravovánpodle sovětského
prosinaŽ
21,
15.
ve
dnech
z
ČsR
rlčasti
delegace
za
vatelťr,
kterj se konal
ce 1954.ReÍ'erátyna II. sjezd SČss uyty stanoveny|7. a l8. května 1955 na zavyboru Svazu čs.spisovate| podle sjezdu sovětsklch
sedáníp|éna stŤedního
spisovatelri.Kromě jednotlivlch článkŮ a referátŮ i diskusníchpŤíspěvkrize
sjezdu ze SSSR pŤedneslrozsáhl1/referáÍo vlznamu II. sjezdu Svazu sovětsklch spisovatelrina 5. plénuÚv sČss l l' ledna 1955 Jan Drda.
PotÍebaaktualizovatzkušenostize Sovětskéhosvazu by|a vnímánav prriběhu roku 1955, proto bylo rozhodnutovyslat do SSSR studijnídelegaci.Do de.
legacebyli privodně návrženiJosef Sekera,ktery se jako h|avnítajemníksČss
měl v sekretariátuSvazu sověts(/ch spisovatelriinformovat o činnostitohoto
Svazu, a Milan Lajčiak.Místo Lajčiakabyl určenJan PilaŤ,kterf byl šéfredak.
toremLiteruÍrních
novin a měl se seznámit s pracíLitgazety. Složenív bÍeznu
1955 tedy bylo Josef Sekera a Jan PilaŤ.Ministerstvo kultury,jeŽ nov! návrh
Svazu čs. spisovatelťrprojednávalo, navrhlo, aby jedním delegátem by|o zastoupenoi S]ovensko.Piedsednictvo Svazu na schtizi l3. května 1955 vyslovilo závěr, Že trvá na svémprivodnímnávrhu.
Po usnesení7. plénaÚv sČss l7. a l8' května l955 bylo složenídelegaschrjzi 8. p|énaÚV
ce změněno;sekretariáta zahraničníkomise pŤed|ožily
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rozrušilnejradikálněji dobovéliterárnínormy česképrÓzy. Jeho jazykby| zcejazykovénivelizace plisobilajeho hovorovost
Ia neliteruirnía uprostňedtehdejší
a ozvláštněnívulgarismy pražsképeriÍ.erieneobyčejněosvobodivě. Podobně
osvobodiváby|a i neliterdrnostjeho témat:mluvčímijeho ,,hovor .. a aktéryjeho pŤíběh byli lidé z periferie soudobéspolečnosti,kterédoba plakátované
,,v1istavbysocialismu..vyvrhla na sv j okraj, outsideŤihledajícíživotnívychojak autor pokŤtiljejich vytrženínad zázrakemprosté,nejdisko v ,,pábitelství..,
všednější
existence,pokud je žitamimo dosah dobovéideologie, kterouHrabal
jako SeiÍ.ertv poezii'
ignorova|v prÓze se stejnounádhernousamozÍejmostí
Polistopadovéobdobí ,,obnoveníchaosu..v české|iteratuieje obdobímobno.
venísvobodn;/ch,liberálníchforem literárníhoŽivota'v nichžse ovšemrazantně prosazujízákony trhu, zákony nabídkya poptávky.odpadajístátníSubvence
pro literaturua trh je zap|avovánčtivem,nadbíhajícím
senzacechtivostia p<-l.
kleslym polohám vkusu. Náročná|iterárnítvorba se prosazujejen díky prozíravé vydavatelsképo|itice několika vyspě|fch nakladatelstvípraŽsk ch, brněnsk;ícha olomouck;ích,navazujícíchna nejlepšívydavatelskétradice první repub|iky.Společenskáodpovědnostsoudobéčeskéliterárnítvorby se manifestuje v náročnostiumě|eck1/ch
cíl , kterési klade.
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|l.sjezduscss
PÍíprava

podle sovětskéhovzoru

tzv.studijnídelegaceSOSS
Zé4ezd
do SSSR v prosinci1955
MICHAL BAUER

Druh! sjezd Svazu československlchspisovatelrise stal vyznamnou událostí,
k jistémuuvolněnív polovině padekterá znamenalajeden z činrisměÍujících
na základě vystoupeníFrantiška
je
pŤedevším
ch let. PŤestože dnes vnímán
sát1f
mlad;ÍchautorťrsoustŤedě.
pŤíspěvkri
Hrubínaa Jaroslava Seiferta, diskusních
byly namííenyproti tokteré
vystoupení,
i
dalších
nlch kolem časopisuKvěten
spisovatelribyl
a
slovensk1ich
českych
sjezd
talitarismu stalinistickéhotypu,
ch spisosovětsk
sjezdu
všesvazového
II.
vzoru:
pŤipravovánpodle sovětského
prosin.
|5.
aŽ27,
ve
dnech
z
ČsR
ričasti
de|egace
za
vatelťr,
kter! se konal
naza.
|955
18.
května
l7.
a
stanoveny
sČss
uyty
s.jezd
na
II.
ce 1954.ReÍ'eráty
podle sjezdu sovětskych
v boru Svazu čs.spisovatelťr
sedáníp|éna stŤedního
spisovatelri.Kromě jednotlivlch článkrl a referátrji diskusníchpŤíspěvkrize
sjezdu ze SSSR pŤedneslrozsáhl1/referát o vlznamu II' sjezdu Svazu sovětsklch spisovatelrjna 5. plénuÚv sČss l l. ledna 1955Jan Drda.
PotŤebaaktualizovatzkušenostize Sovětskéhosvazu byla vnímárrav prriběhu roku 1955, proto bylo rozhodnutovyslat do SSSR studljnídelegaci.Do delegacebyli privodně návrženiJosef Sekera,kter! se jako hlavnítajemníkSČss
měl v sekretariátuSvazu sovětsklch spisovatel informovat o činnostitohoto
Svazu, a Milan Lajčiak.Místo Lajčiakaby| určenJan PilaÍ,kter]/byl šéfredaktoremLitertjrníchnovin a měl se seznámit s pracíLitgazety' Složenív bÍeznu
1955 tedy bylo Josef Sekera a Jan PilaŤ.Ministerstvo kultury,jež nov;i návrh
Svazu čs. spisovatelriprojednávalo, navrhlo, aby jedním delegátem bylo za.
stoupenoi Slovensko. PÍedsednictvoSvazu na schtizi l3' května l955 vyslovi.
lo závěr, že Írvána svémprivodnímnávrhu.
Po usnesení7. plénaÚv sČss l7. a |8. května l955 bylo složenídelegace změněno: sekretariát a zahraničníkomise pŤedloŽilyschrizi 8. pléna ÚV
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sČss 7. červencel955 nov! návrh:Jan Drda, Peter Karvaš,Vladimír Mináč,
Vítězslav Nezval (protoŽebyli pověŤenireferátemna II' sjezdu SČss), Jan Pi.
laŤ (Ťídilpiedsjezdovou kampař v Litertirních novinrÍch),J. V. Pleva, Marie
Pujmanová, Karol Rosenbaum (rovněŽ byli pověňenivypracovánímreferátu),
Josef Sekera (Ťídilorganizační
pŤípravuII. sjezdu SČsS), Milos|av Stehlík
(pověŤenreferátem)a Ctibor Štitnick]i
(na návrh pŤedsednictva
Svazu slovensk ch spisovatelú).
UstŤednív]ibor SČSS schvá|i|toto složenístudijnídelegace do SSSR: M' Pujmanová,V. Nezval, V' Řezáč,J. Sekera,V' Mináč, M.
Jariš,E. A. Saudek,P. Karvaš,C. Štitnick1i
a J. Pilaň.(Kromě toho bylo schváleno téŽsloŽenískupiny spisovatel , kteŤímě|i podniknoutdlouho odkládan]
zájezd do SSSR: Y. Závada, K. Novy, F. Branis|av,J. V. P|eva' P. Horov, V. Ká.
řa, K. Bendová, L. Fikar a n. Řitra.;9' srpna l955 pŤedsednictvo
ÚV sČsS
rozhodlo, Že místonemocnéMarie Pujmanové,která byla jmenována vedoucí delegace,byl pověŤenvedenímde|egaceVáclav Řezáč. Zde jeÍečo tom, že
jde o ,,studijnízájezd soudruh , pověŤenlchvypracovánímsjezdov ch referátri...ÚstŤednívybor uloŽi| na 9' schrizi plénaÚV SČsS 6. Ííjnal955 Václavu
Řezáčovi, ,,aby svolal ričastníky
delegace a na společnéporadě s nimi projednal pracovníplány jejich studijníhozájezd'udo SSSR... Řezáč ovšem one.
mocněl rovněž(léčilse v sanatoriu),a tak byl - na 10. schriziplénaUV sČSS
3. listopadu 1955 - určennovy vedoucíde|egace:stal se jím pňedsedaSČSS
Jan Drda' kter1 měl mít na sjezdu SČSS hlavníreferáto činnostiÚV svazu
a byl odpovědny za pŤípravusjezdu. o tom, kdo se stane nov m vedoucímdelegacea zda vribec Drda s delegacípojede,vznik|a rozsáhlá polemika iniciovaná Nezvalem, o němžse mimo jiné rovněžuvažovalojako o vedoucímde.
|egace'Tato diskuse byla zcela jistě motivována oslabováním poztce Jana Drdy ve Svazu spisovatelťl,
pĚestopŤevládlv plénuUV sČss názor,žeDrda je
v Sovětskémsvazu známy, umí rusky,je dobq/m organizátorema je stáleještě pŤedsedousČSs - proto by měl do SSSR jet a b1iti pŤedsedoutétodelegace. V těchto polemikách se ukazovala určitápnutí,jež existovala mezijednot'
liv1/mičlenypléna,napŤ.mezi Nezvalem a Štítnickymči mezi Nezvalem a Drdou; Milan Jariš v jednom okamŽiku navrh|,aby byl vedoucímzvolen Drda
a Nezval se stal jeho zástupcem, na což Nezval reagoval slovy: ,,Já žádnlm
zástupcemnechci b1it,to odmítám,kategorickyodmítám...Nakonecbyl vše.
mi jedenácti hlasy pňítomn1fch
členripléna,kteňío Drdovi hlasovali, zvo|en
členema pŤedsedoudelegace Jan Drda'
PŤedpokládalose' Že delegaceodjede do Sovětskéhosvazu na podzim, v záňínebo ňíjnu,ale věc se protahova|a;její složeníby|o stanovenoaž v listopadu
1955, načeŽještěčeka|ijejí členovéna víza:odletěli aŽ 1. prosince l955.
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Delegacebyla v SSSR ve dnech 1, až |5.12' 1955;byli v ní JanDrda,Zora
Jesenská,Peter Karvaš, V|adimír Mináč, Jan MukaÍovsk1i,Vítězslav Nezval
pro II. sjezd SČsS), Jan PilaŤ
(všechšestbylo pověŤenovypracovánímreÍ.erátu
novitt
se
Seznamova|
s prací Literaturnoj qazety,
Literdrních
šéÍiedaktor
(ako
v
pŤedsjezdovou
kampař
tisku),
Josef Sekeraa Ctibor Štír
šlo
o
iejménapokud
pŤípravu
sjezdu SČSS, zajimal^i
(oba
vedli
organizační
vedoucí
sekretáÍi
nickÝ
spisovate| ).
sovětsk1/ch
práce
v
a
orgánech
Svazu
sekcích
svazové
metody
o
se
sovětve
Svazu
prací
organizaci
a
stranick1ich
zabyvaI
též
strukturou
se
Drda
.
sPisovatel
skych
s básníky (Tichonoref'eráto poezii, jednal pŤedevším
Nezval, pŤipravující
zase
s literárnímikriMukaŤovsk!
Berggolcovou
a
da|šími),
Ščipačevem,
vem,
s dramaKarvaš
atd.),
Rurikovem
(Jermilovem,
Anisimovem'
Mej|achem,
tiky
spisovatelťr
ch
práci
sovětsk
Svazu
hovoŤili
o
Mináč
Štítnick;/
a
Slováci
tiky,
Svazem
Ukrajiny a o vzÍazichmezi Svazem spisovatelriUkrajiny a ristŤedním
i
k
několikepodrobná
a
docházelo
ve|mi
byla
.
Jednání
spisovatel
sovětsklch
rémusetkánís jednotliv]imi pŤedstaviteliSvazu sovětskych spisovatelri'Čeští
a slovenštíautoĚise setkali napŤ.s odpovědnfm sekretáŤemstranickéorganizaSurkovem,Fedinem, Leoce v Moskvě Sitinem, se sekretáŤiSvazu spisovate|ťr
Zde byla Íečo práci sekretanovem, Smirnovem, Polevym a PreobraŽensk]ím.
riátu Svazu Sovětskychspisovatel , podle něhoŽměl byt na radu sovětsk1ichč|en sekretariátuproměněn sekretariátu nás. Totéžse t ka|o i sovětského,,pravSvazu sovětv;Íboru,spolupráceristŤedního
lenija Sojuza..a našehoristŤedního
sk;ichspisovatel se svazy jednotliv;Íchrepublik SovětskéhoSvazu,o coŽ se zajímali _ jak o tom jtŽby|a zmínka- zejménaslovenštíčlenovédelegace,kteŤí
spisovnímalipozici slovensk ch spisovate|rjv rámci Svazu československ1ích
uznanoua oceĎovanou'Řečbyla takéo pracovníchkovatel jako nedostatečně
záležitostechatd.
o člensk1/ch
misíchpŤiSvazu sovětsk ch spisovatelťr,
Členovédelegacebyli znovu podrobně informováni o prriběhuII. všesvazovéhosjezdu sovětsk]ichspisovatelria byla jim doporučenapodobasjezdu SČSS'
o pŤípravěsjezdu hovoŤilzejménapŤedsedaorganizačníkomise sjezdu Preob.
diskuse..v SSSR: disraženskij,ktery zd razml nutnost ,,široképŤedsjezdové
se čtekuse o Majakovském,o kladnémhrdinovi, o poezii, setkáníspisovatelťr
náŤi,spolupráci s rozhlasem,Íe|evizia Írlmem.Češtía slovenštíautoŤireferátťl
konzu|tovalijejich znění s vedenímSvazu sovětsk1ichspisovatel , kterénavri početa délkudiskusníchpŤíspěvkŮna sjezdu SČSS
hovalo téždélkureÍ-erátrj
stejnějako konání schrjze stranickéskupiny těsně pŤedsjezdovlm jednáním.
téměŤrok. ,,Na pŤípravěsjezV SSSR probíhalapÍípravasjezdovych reÍ'erátri
dov1ychreferátrise nepodílelijenom ti, kdo byli jejich vypracovánímpověŤeni.
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SČss 7. červencel955 nov1/návrh:Jan Drda, Peter Karvaš,Vladimír Mináč,
VítězslavNezval (protoŽebyli pověňenireferátemna II. sjezduSČSS),Jan Pi.
laŤ(ŤídilpŤedsjezdovoukampař v Literdrních novincÍch),J' V. Pleva, ]v|611.
Pujmanová,Karol Rosenbaum(rovněŽbyli pověŤenivypracovánímreÍ.erátu).
JoseťSekera (Ťídilorganizační
pŤípravuII. sjezdu SČss)' Miloslav Steh|ík
(pověŤen
referátem)a Ctibor Štitnick]i
(na návrh pŤedsednictva
Svazu slclven.
sk;'ch spisovatelri).ÚstŤednív bor SČSS schválil toto složenístudijnídele.
gace do SSSR: M. Pujmanová,V. Nezva|,V. Řezáč,J' Sekera,V. Mináč' M
Jariš,E. A. Saudek,P. Karvaš,C. Štitnick;7
a J. PitaŤ.(Kromě toho bylo schvá.
leno téžsloženískupiny spisovatel , kteÍímě|i podniknoutdlouho odkládan1/
z'áyezddo SSSR: Y. Závada, K. Novy, F. Branislav' J. V. Pleva, P. Horov, V. Ká.
Ďa, K' Bendová' L. Fikar a B. Řiha') 9' srpna l955 pŤedsednictvo
ÚV SČsS
rozhodlo.Že místonemocnéMarie Pujmanové,která byla jmenovánave<lou.
cí delegace,byl pověŤenvedenímdelegaceVáclav Řezáč.Zde jeÍečo tom, že
jde o ',studijnízájezd soudruhrj,pověŤen1i
ch vypracovánímsjezdov ch reÍ-erátťr...
ÚstŤednívlbor uloŽil na 9' schrjziplénaÚV SČSS 6. ňíjnal955 Václavu
Řezáčovi,,,abysvo|alričastníky
poraděs nimi proje<1delegacea na společné
nal pracovníplány jejich studijníhozájezdu do SSSR... Řezáč ovšemonemocněl rovněŽ (léčilse v sanatoriu),a tak byl _ na |0. sch zi plénaÚv sČss
3. listopadu l95.5- určennov1/vedoucíde|egace:stal se jím pŤedseda
SČSS
J a n D r d a . k t e r 1m
/ ě | m í t n a s j e z d uS Č S S h l a v n ír e t b r á to č i n n o s tU
i V Svazu
a byl odpovědnyza pŤípravu
sjezdu.o tom, kdo se Stanenovym vedoucírndelegacea zda vťrbecDrda s de|egacípojede,vznikla rozsáhlá polemika inicio.
vaná Nezvalem, o něrnžse mimo jiné rovněžuvažovalojako o vedoucínrde.
legace.Tato diskusebyla zcela jistě motivovánaoslabovánímpozice Jana DrpŤestopievládt v p|énuÚv sČss názor, Že Drda je
dy ve Svazu spisovate|ťr'
v Sovětskémsvazu známy, umí rusky,je dobrym organizátorema je stále ješ.
tétodelega.
tě pŤedsedou
sČSS - proto by měl do SSSRjet a byt i pŤedsedou
ce. V těchtopolemikách se ukazova|aurčitápnutí'jež existovala mezijednot'
liv;.imi č|enypléna'napň.mezi Nezvalem a Štítnick1i
m čimezi Nezva|ema Dr<Jou;Milan Jariš v jeclnomokamŽiku navrh|,aby byl vedoucímzvolen Drda
a Nezva] se sta| jeho zástupcem, na coŽ Nezval reagova|slovy: ',Já žádnym
zástupcemnechci b1/t,to odmítám,kategorickyodmítám...Nakoneobyl vŠepléna,kteŤío Drdovi hlasovali,zvolen
členťr
mi jedenácti h|asy pňítomn1ich
pňedsedou
de|egace
Jan
Drda.
členema
PŤedpok|ádalose, žedelegaceodjededo Sovětskéhosvazu napodzim,v za.
její s|ožení
bylo stanovenoažv listopadu
Ťínebo Ťíjnu'ale věc se protahovala;
aŽ |. prosince1955'
naviza.,
odletěli
l955, načeŽještě
čekalijejíčlenové
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resenská,Peter Karvaš, Vladimír Mináč, Jan MukaÍovsk1i'Vítězslav Nezval
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reÍ.erátu
iJs"'t' s"'t by|o pověŤenovypracováním
s pracíLiteraturnoj gazety,
se
seznamova|
novitt
Litertírních
iiuko šeti"dut.tor
pÍedsjezdovoukampař v tisku),Josef Sekeraa Ctibor Štír
o
šlo
ž"i^enupokud
pŤípravusjezdu SČSS' zajímali
vedli organizační
ni.l.y touu vedoucísekretáŤi
Svazu sovětsk1ichspisovatelri).
práce
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a
orgánech
sekcích
svazové
se o metody
prací
stranickych
organizacíve Svazu sověta
Strukturou
též
Drda se zabyva|
skfch sPisovatehi.
s básníky (Tichono.
reÍ.erát
o poezii, jednal pŤedevším
Nezval, pŤipravující
s literárnímikrizase
MukaŤovsky
a
da|šími),
Berggolcovou
vem,Ščipačevem,
Karvašs dramaatd.),
Rurikovem
Anisimovem,
Mejlachem,
dky (Jermilovem'
ch spisovatelri
práci
sovětsk
o
Svazu
hovoŤi|i
a
Mináč
tiky, Slováci Štitnict1i
Svazem
a
rírstŤedním
Ukrajiny
spisovate|ri
Svazem
mezi
vztazích
Ukajiny a o
něko|ikei
k
podrobná
a
docházelo
velmi
byla
.
Jednání
spisovatel
sovětsk;/ch
rémusetkánís jednotliv]imi pŤedstaviteliSvazu sovětsk1ichspisovatelri.Čeští
autoŤise setkali napŤ's odpovědnymsekretáÍemstranickéorganiza.
a slovenští
ce v Moskvě Sitinem, se sekretáŤiSvazu spisovate|riSurkovem,Fedinem, LeoZde by|a Íečo práci sekretanovem'Smirnovem' Polev m a PreobraŽensk;Ím.
podle něhoŽměl byt na radu sovětsk ch č|eriátuSvazu sovětsk)ichspisovate|ťr,
nťtsekretariátuproměněn sekretariátu nás. Totéžse tfka|o i sovětského,,pravSvazu sovět.
v boru,spolupráceristŤedního
lenrjaSojuza..anašehoristŤedního
sklch spisovatelrise svazy jednotliv1íchrepublik Sovětskéhosvazu' o cožse zajímali- jak o tom jiŽ byla zmínka_ zejménas|ovenští
delegace,kteŤí
č|enové
vnímalipozici slovensky.chspisovatelr]v rámci Svazu československychspisovatelrijakonedostatečně
uznanoua oceřovanou.Řeč byla takéo pracovníchkomisíchpŤiSvazu sovětsk1/chspisovate| , o č|enskychzá|eŽitostechatd'
II. všesvazoČlenovédelegacebyli znovu podrobně informováni o prťrběhu
véhosjezdu sově1sk]Ích
spisovatel a by|ajim doporučenapodobasjezdu SČSS.
o pŤípravě
sjezdu hovoňi|zejménapŤedsedaorganizačníkomise sjezdu Preob.
raženskij,
diskuse..v SSSR: dispiedsjezdové
kter zdúrazni|nutnost,,široké
se čtekuseo Majakovském,o kladnémhrdinovi,o poezii, setkáníspisovatelťr
autoŤireÍ.erátrj
náii, spolupráci s rozhlasem' televizía Íjlmem'Češtía s|ovenští
kterénavrkonzultovalijejich znění s vedenímSvazu sovětsk;ichspisovatelťr,
hovalotéždélku reÍ.erátri
na sjezdu SČSS
i početa délkudiskusníchpŤíspěvkri
stejnějako konání schťrzestranickéskupiny těsně pŤedsjezdovym jednáním.
v sssR probíhalapÍípravasjezdov]/chreÍ.eráttéměŤrok. ,,Na pÍípravěsjezdov1/chreferátŮ se nepodí|elijenom ti, kdo byli jejich vypracovánímpověŤeni.
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KaŽdy z referentrjsi podle svéhov1iběrua píánívyŽáda|šesti-ažosmičlennou
skupinu konzultantŮ,a to spisovate| i kritikti' kteňímu pomáhali, pňinášelisvé
návrhy i rozpracovávalijednotlivédí|čí
otázky.Teze referátribyly posouzenyna
zasedánísekretariátu,kde o nich probíha|aněkdy velmi ostrá diskuse. Hotové
referátybyly diskutovány na pňedsednictvu,kterédo nich vneslo svépňipomínplénaÚV
ky...U nás byly teze pÍečtenya diskutovalo se o nich na schťrzích
v;yboruKSČ.
sČss 5. l. 1956a l3. l. l956, potéby|ypňedloženy
rlstĚednímu
Sovětštíspisovateléupozorni|i i na některá témata,jež by moh|a pŤinéstproblémy,napŤ.otázka tvrirčísvobody (o cenzuŤese ve sv ch diskusníchpňíspěvcíchna sjezduSČSS zmíniliFrantišekHrubín,Václav Kaplick! čiJan Mareš).
hostechna sjezdu.,,Sezná.
ČlenovédelegaceSČSS hovoĚili i o zahraničních
hostrj.Návrh se
mili jsme soudruhy s našímnávrhem na pozvánízahraničních
jim zdál dobry. Náš návrh se omezuje v podstatěna Evropu (kromě Činy,Koreje a Mongolska). Soudruzi doporučují'bude-li v té době v Evropě někter
napÍ.z latinskoamerickychspisovatel , abychom jej dodatečněpÍizvali.,.Za.
hraničnísjezdová komise potom skutečněuvažovalao pozváni Jorge Amada
zBrazi|ie a Pabla Nerudy z Chile (tenposlal om|uvn dopis se sdělením,žese
Drda 28. dubna).Na II. sjezd SČSS
dopis na sjezdu pŤečetl
sjezdu nezrÍčastní;
nakonec pŤijelmexick autorAntonio Rodriguez, kter vystoupil s pozdravem
21. dubna 1956.
Za dťiežité
bylo rovněžpovaŽovánoaktivnízapojeníspisovatelri-budovatel
socialismu. ,,Soudruzi nám doporučují,abychom jako jeden z hlavníchrikolti
sjezdu viděli to, vnéstsprávnépojetístranickostiliteraturydo mas spisovatel ,
k aktivníspisovatelské
a za druhékonsolidovat sí|y,většinuspisovatelripŤivést
práci...PŤitompr1/nenítŤebase obávat polemick1/chreferát . ,,Nemámese bát
toho,jestliŽe v některychreferátechbudou prvky diskusnínebo polemické.Nej.
horšíjsou takovéreferáty,kterénikoho nepodnítík diskusi. Velk]/ driraz kladl
s. Surkov na práci po sjezdu. Nové vedeníSvazu se musí postaratpÍedevším
o to, aby ty oÍázky,kterése ujasnily, se staly jasn1/mitakéveškeréliterárníveňejnosti.Toje tĚebadělat v novinách, projeveoh,v besedách.Dále musíusi|ovat
těch otázek, kterése na sjezdu objevily, ale kterésjezd sám ne.
o rozňešení

po návratu delegace na zasedání1l. plénaÚv sČss 5. |edna
Drda pŤečetl
o
|956 ,,zprávu zájezdu studijnídelegaceSvazu čs.spisovatel do Sovětského
svazu ve dnech 1._l5' prosince l955.., zniŽpocházejí v1išeuvedenécitace. Po
Nezval nechtělpÍejímatbez.
tén zprávév diskusi vystoupili Nezval a Štítnicky.
proto,
pŤedevším
žetam jsou ,,vykrystalizoale
svazu,
vše
ze
Sovětského
hlavě
člevykrystalizovaní
tojsou
bo|ševici
školení
tojsou
opravdu
titvary,
[...]
vané
čs.
spisovavětší
Svazu
poukázal
na
nutnost
spolupráce
Štitnicky
strany...
nové
tehi s ukrajinsk m Svazem spisovatehi.
Usneseník tomuto bodu znělo: ,,ÚV vyslechl zprávu píedsedySvazu o zájezdu do SSSR a po diskusi ukládá sekretariátu,aby prodiskutova|tuto zprávu
a zkušenostidelegaoea aby pŤedloŽilpíedsednictvukonkrétnínávrh,jak těchto
našehosjezdu...PĚikonáníII. sjezduSČSS nastal
vyuŽítv pŤípravě
zkušeností
vyvojem
událostív dtlbě mezi pobytem studrjnídeparadox
zprisoben!
určit1/
a
XX.
sjezdem KSSS, takževysledky Drdovy
v
Svazu
Sovětském
SČSS
legace
Rady ze Svazu sovětskychspianachronismem'
v
l956
staly
se
dubnu
skupiny
pŤípravě
SČSS, včetnětzv' pŤedsjezsjezdu
zejménapii
tak
uŽity
byly
sovatel
diskusníchpÍíspěvpŤednášení
a
organizace
pÍípravy
referátťr
a
kampaně
dové
v diskusníchvystoupeníchse vyskytla témata,ktekrj. ovšem právě pŤe<levším
rá pŤicestě od stalinismuzpět k leninismu v roce l956 povaŽova|idiskutujícíza
otevŤenáa povolená. Historie ukáza|a,žetomu tak nebylo na dlouho,

rozŤešil...
spisovatelskéorganlV Sovětskémsvazu byl takékladen driraz na podŤízení
zace komunistickéstraně. ',S. Sitin dal nám tyto informace: v kaŽdémměstě'
kde má svou organizaci Svaz, je pŤirozenětakéstranická organizaceSvazu splměstskémuv boru strany.Městsky
sovatelri,která je podÍízenabezprostŤedně
v bor strany v Moskvě vydal zvláštníusnesení,podle kteréhovšichni č|enové
Svazu-komunistémajíbyt členystranickéorganizaceSvazu spisovatelri..
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si podle svéhov1iběruapÍáni vyŽáda|šesti-aŽ osmičlennou
skupinu konzultantr],a to spisovatel i kritikrl' kteŤímu pomáhali, pŤinášelisvé
návrhy i rozpracovávalijednotlivédí|čí
otázky' Teze referátribyly posouzenyna
zasedánísekretariátu,kde o nich probíhalaněkdy velmi ostrá diskuse. Hotové
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sjezdu viděli to, vnéstsprávnépojetístranickostiliteraturydo mas spisovatelťr,
k aktivníspisovatelské
a za druhékonsolidovat síly' většinuspisovatelripŤivést
práct.,,PŤitompr1/nenítŤebase obávat polemick;ichreferátŮ.,,Nemámese bát
toho,jestliŽe v někter ch referátechbudou prvky diskusnínebo polemické.Nej.
kterénikoho nepodnítík diskusi. Velky d raz kladl
horšíjsou takovéreÍ.eráty,
s. Surkov na práci po sjezdu. Nové vedeníSvazu se musí postaratpŤedevším
o to, aby ty otázky, kterése ujasnily, se stalyjasn/mi takéveškeré]iterárníveŤejnosti.Toje tŤebadělat v novinách, projevech,v besedách.Dále musíusilovat
o rozŤešení
těch otázek, kterése na sjezdu objevily' ale kterésjezd sám ne.
rozÍešil...
spisovatelskéorganlV Sovětskémsvazu byl takékladen driraz na podŤízení
zace komunistickéstraně' ,,S. Sitin dal nám tyto informace: v kaŽdémměstě'
kde má svou organizaci Svaz, je pŤirozenětakéstranická organizaceSvazu spibezprostĚedněměstskémuv boru strany'Městsky
sovatel , která je podŤízena
vfbor strany v Moskvě vydal zvláštníusnesení,podle kteréhovšichni č|enové
Svazu-komunistémajíbyt členystranickéorganizaceSvazu spisovatelrj..'

po návratu delegace na zasedáníl l. plénaÚv sČss 5. ledna
Drda pŤečetl
o
zájezdu studijnídelegaceSvazu čs.spisovateltido Sovětského
,zprávu
|956
prosince l955..' z niŽ pocházejív šeuvedenécitace. Po
1._l5.
ve
dnech
svazu
v
vystoupili
Nezval a Štítnicky'
Nezval nechtělpňejímatbez.
diskusi
zprávé
této
pŤedevším
proto,
ze
Svazu,
ale
žetam jsou ,,vykrysta|izovše
Sovětského
hlavě
člevykrystalizovaní
tojsou
opravdu
bo|ševici
ško|ení
tojsou
tvary,
vané
[.'.]
větší
čs.
spisovapoukázal
na
nutnost
Svazu
Štitnick11
spolupráce
strany...
nové
telri s ukrajins[im Svazem spisovatelŮ.
Usneseník tomuto bodu znělo: ,,UV vyslech| zprávu pňedsedySvazu o zájezdu do SSSR a po diskusi ukládá sekretariátu,aby prodiskutova|tuto zprávu
pŤedsednictvu
konkrétnínávrh,jak těchto
a zkušenostidelegacea aby pŤed|ožil
našehosjezdu.,,PŤikonání II' sjezdu SČSS nastal
vyuŽítv pŤípravě
zkušeností
určit paradox zprisoben! v1ivojemudá|ostív době mezi pobytem studijnídelegaceSČSS v Sovětskémsvazu a XX. sjezdem KSSS, takževfs|edky Drdovy
skupiny se v dubnu l956 staly anachronismem.Rady ze Svazu sovětsk1/chspisjezdu SČSS, včetnětzv. pŤedsjezsovatel byly tak uŽity zejménapňipŤípravě
diskusních pÍíspěvdovékampaně a pÍípravyreferátťra organizace pŤednášení
v diskusníchvystoupeníchse vyskytla témata,ktekrj. ovšem právě pŤedevším
rá pňi cestě od stalinismuzpět k leninismu v roce 1956 povaŽovalidiskutujícíza
otevrenáa povolená. Historie ukáza|a,žetomu tak neby|o na dlouho.
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KategoriepÍerušení
a ieiír4fznamv českékultuÍe
J A NJ I R o u Š e x

I

Kdyžjsem se na pozvánce ke kongresudočet|,žerokjeho konánínastolujeté.
mata ,,koncea konečnosti.,a Že témakongresu ,,umožřujesledovattisíciletou
tradici literatury v česk;/chzemíchjako otevŤen!problém..,napadlo mě, zda taprávě v konci a konečnosti'resp. vjejich vzákov! otevňenyproblémnespočívá
jemnémvztahujakožto vztahujevu a kvaLiry.PŤedstavíme-li
si konec jako místo, kde, čidobu, kdy něco končí,a konečnostjakodeftnitivnost,dovršenost,dotaženost.zakončenost'dokonanost i dokonalost a také uzavŤenost,m žeme
u mnoha procesri pozorovat, Že vykazují signály konce, avšakpostrádají znaky
definitivnosti.Konce se tu efektivně nekonajía ve vztahu ke struktuŤejakoŽ
i k situaci a kontextu danéhoprocesu dochází v|astně k jeho pÍerušení.
Zjištěnítohoto fenoménuby ovšemvzhledem kjeho běžnémuvyskytu bylo
banalitou, kdyby se nevykultivova|o do kntegorie, pomoci kterélze interpretok tomuto,snad
vat celou Íaduvěcía událostí'PÍedstavmesi jen, jaképŤíležitosti
nejběžnějšímu,
užitítétokategorieby mohly nabízetčeskédějiny: zdárny vyvoj
humanistickékultury pÍerušujenásilná rekatolizace,svobodomyslnéa kreativní klima první republiky pŤerušuje
Mnichov a německá okupace, socialismus
s lidskou tváŤí,,,obrodn! proces..,pŤerušuje
,,vstup,.vojsk Varšavskésmlouvy,
jsou vlvojeschopné směry a proudy ve |rlozofri, vědě, v umění
pŤerušovány
i v literatuňe,pferušujese životnídráha vynikajícíchosobnostía jejich dílo zristiívávlastně torzem; jako pars pro toto lze vzpomenout osudy dobréhovojtika
Švejka,Život a díIo skladatele Foltj,na a obrazy z dějin ndroda českého.Nlkoliv tedy dokončování,n,lbrŽprávě pňerušení
se zdá limitovat jak některéqi vo.
jovéproudy a periody v českékultuňe,tak i jednotlivétexty díla a texty života.
anebo trvaléporušeníčizastaveníněPŤerušením
se tu ovšemrozumí dočasné
jakéhovíceméněsouvisléhoprocesu' kteréjevyvoláno zásahy strukturněexterními,zásahy ,,zvenči.,.Nehledě k Íbktu,Že tyto externízásahy samy jsou zpravidla prvky nějakéjinéstrukturyčisystému,a majítudížv jinérelaci téžsvévlastnÍzákonitosti,mohou se jevit zákonitlmi ba funkčnímii z pozice strukturyjimi
Zjištěníčijen pocit, ženebylo dopŤáno(životnímiokolnost'zvenčí..postižené.
mi, dějinami, ,,velkfmi bratry..všehodruhu, mocí,bezmocíi nemocí)něco do-
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táhnoutdo konce, nejen nastolujeosudovou melancholii, ale poskytujei alibi,
omluvenku za mnohénezdarya ned slednostia dále umožřuje velmi zručněse
pohybovatv neukončench, otevŤench modelech:protoženám nebylo dopŤáno
do všechdrlsledk něco dodělat,nedisponujemenapň'někter mi nebezpečně
vyhraněnlmi -ismy či uzavĚenymi,a tudižstatick1imia neflexibilnímimyšlenkov1/mia hodnotov mi Systémyapod. PŤerušení
pak neznamenápouze empirick;/
Í.aktna ílrovni objektl, reakci na zásah' kter! mŮžeb1it v danésouvislosti exter.
ní,ba náhodnou záleŽitostí,a|e platíza zákonitost,jeŽ nabyvá Í.atální
prisobnosti jako pochopenánutnost,a jako taková má ambici vstupovatdo danésouvislosti
jako její strukturní,ba modelová komponenta.Na rovni interpretantLr
se tak
místopŤerušovaného
systémurealizuje systémpÍerušování,
kter1/h|edáa nachází svévlastnídrivody a pŤedpokladyvně i uvniti onépĚerušením
postižené
struktury.Jinlmi slovy: protoženemámeuzavŤené,
atudiŽstatickéa neflexibilnímyšlenkovéa hodnotovéSystémyapod.,nevyvedenás možnépŤerušení
z konceptu,
naopak,náškoncept otevŤenosti,
nedotaženosti
ale i zásadníflexibility jen legitimuje, potvrzuje' Subjekt jako by tu prostě počítals tím, že bude pŤerušen,
a choval se podle toho. Thdy se ale kategoriepierušenísetkává s v|astnídefinicí
má
i Í.enoménem
ve vztahu a smys|u strukturněinterním;neboťzásah ,,zvenčí,,
PŤerušením
svrij vstŤícnyprotějšek,svéhopartnerav jakémsizásahu ',zevnitŤ.,.
postiženÝproces tak na rirovni svékvality, sv,lchprostŤedkú,nenípouze trpnym'
ne-li faktorem.
pasivnímpŤedmětempŤerušení,
ale i jeho aktivním častníkem,
je
potvrzujenáškonceptflexibility a otevíenosti,
Jin1/mislovy: protoŽepierušení
vítanym,zakalkulovanymči záměrn1im jevem' PŤerušení
se ukazujejako naproa hlavně
gramovaná,generativněpodmíněná,analytická, pŤíp'i autoreÍlexivní
jepotŤebnáfunkce danéstruktury.A aťto vypadájakkoli paradoxně'pŤerušení
vu' procesu' konáníči myšlenkyse vlastněstávájejich naplněním.
V souvislosti s uměníma ku|turou 20. století,v r znych projevech modermyš|eníse pňerušení
stává vlast.
nistickéhoa zvláštěpak postmodernistického
ně epistemicky podmíněnoukategorií.Pierušenínejenjako empirick1/fakt, ale
právě jako vítanou,zakalku|ovanouči pŤímomodelovou komponentustrategie
jednání(včetnějeho interpretace)lze sledovatu projev , kteréve svémvyznamu a v konu rušínebo alespoĎ relativizujípojmy centra a periferie, začátku
a konce, vysokéhoa nízkého,privodníhoa odvozeného,progresivníhoa regrea následku,premisy a závěru, prosivního,tedy i minuléhoa budoucího,pŤíčiny
esenciálního
a marginálního,nutného
a
specifického,
stŤedkua ričelu,obecného
i
dobrého
a z\ého,pravdy alži
náhodného,
ano'
i
zákonitého
a
a možného,tedy
více
možnychzávěrech,
v
tŤech
a
nimi
logice
o
se
s
čireality a fikce. Setkáváme
v kvantov ch teo.
pojmy
a
množinami,
s
ve fuzzy-|ogice,operující ,,neostr;Ími..
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riích, relativizujícíchvěrohodnost,resp. konečnouplatnost' empirick1ichdat
mode|ri,fraktálních
v roli d kazu, v teoriíchčasověi prostorově,,otevŤen1ich..
dimenzi,možn;ichsvět a všudetam, kde místohodnot a gesttypu ,,ano..-,,ne..
,,moŽná,,,
pÍev|ádátendencek závěrŮm typu ,ještě...,,trochu..,,'více..,,,méně..,
popÍip.,,užuž,,,Závěr tu nenívymezován defrnitivností'ale spíšespočinutím,
pŤerušením.
zastavením.
Na tétoepistemicky podmíněnéfunkcionalizaci a instrumenÍalizaclkatego.
rie pÍerušeníse pochopite|ně vyrazně podílí umění a literatura, a to právě
i strukturousv1ichprojevri.V tétosouvis|ostise up|atřuje poly-, multi. či aperspektivita,simultaneitakÓdování,intermedialitaa intertextualita,analytická reflexe moŽnostíartefaktu,resp. jeho materiálu, negace ohraničenía omezeni
pevnéhranice i hiev prostorui v čase,kontextověparazitníjevy,postupyrušící
rarchie mezi Žánry a formami' uměním a neuměním,pŤíp'uměním a světem,
mezi originálem a napodobeninou,vzorem a kopií, návrhem a rea|izaci a také
performance, pŤímotematizujici negaci fina|ity, a|e i tradičnížánrovépostupy
konci.. jakožtonositeli virtuálníchpokračováníči alternativv s ,,otevŤenymi
povědi.Syntaktická indiference,sémantickávariabilita,pragmatickáotevŤenost
nehotovost,ba dokonce (drisledná)nedrjs|ednost
zrovnatakjako neukončenost,
- tak se jeví některáparadigmatamoderníautenticity.Vyvstává tu pŤedstava
torvěku.
zajako estetickéhoa etickéhovzoru současného
Na pozadítěchto souvislostíse všakm žejakékoliuměleckédílo,a nejen to,
JiŽ
aktivityjevitjako svědectvío pŤerušení.
n;/brŽprodukt i prostŤedekjakékoli
dílo,
je
jejím
větu,
text,
pŤerušením;
a
dokončit
sátn moment fixace aktivity tu
práci nebo i tÍebatento referát neznamenázakončitprocesjimi realizovany.Jauka.
ko vnitŤní,a tudíži zámérnákomponentadanéhoprojevu se všakpŤerušení
konečnoskoncem a nepňítomnou
zuje tam, kde je onen vztah mezi pŤítomn;/m
tí reflektován a aktualizován' od pŤerušení
z pozice postiŽenéstruktury nezájako projevu strukturnězáměrnému_
měrnéhojsme se tak dostali k pŤerušení
tak
a ,,nezáměrností,,,
a podot1/kám,žepodoba těchtopredikaci se ,,zámérností..
jak je známe z MukaÍovskéhoslavné(a vlastnětaképÍerušené)
studie,neni zcela náhodná;jejich afinita k MukaÍovskéhokategoriímje zrovna tak variabilní
jako vztah mezi pŤerušením
a záytsi na interpretantua jea ,,zevnitÍ,,
,,zvenčí..
ho pragmatickédimenzi, tedy takéna kontextu a situaci' v jaké míŤese bude
jedno od druhéhodiferencovatanebo zahalovatdo magickéhopláštěSugestivní
dialektiky.Avšak všudetam, kde |ze nahliŽetjakfkoli elementjako v;/znamo.
tvorn1/,
podílína v stavbě.
se i pŤerušení
V českémmyšlení,uměnía literatuŤebychom našlimnoho pÍíkladri'v nichŽ
je pŤerušení
latentníkomponentounejen interpretantu,ale také
pŤinejmenším
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táhnoutdo konce, nejen nastolujeosudovou melancholii' ale poskytujei alibi,
omluvenku za mnohénezdarya ned slednostia dále umožřuje velmi zručněse
pohybovatv neukončench, otevŤench modelech:protoženám nebylo dopŤáno
do všechdtjsledk něco dodělat,nedisponujemenapň'někter mi nebezpečně
vyhraněn;/mi-ismy či uzavÍenymi,a tudižstatick1imia neflexibilnímimyšlenkov1/mia hodnotovlmi Systémyapod. PŤerušení
pak neznamenápouze empirick;/
Í.aktna ílrovni objektrr,reakci na zásah' kter! m Že b1it v danésouvislosti externí,ba náhodnou záleŽitostí,a|e platíza zákonitost,jeŽ nabyvá Í.atální
pťrsobnosti jako pochopenánutnost,a jako taková má ambici vstupovatdo danésouvislosti
jako její strukturní,ba modelová komponenta.Na rovni interpretantuse tak
místopňerušovaného
systémurealizuje systémpÍerušování,
kter;/hledá a nachází svévlastnídrivody a pňedpokladyvně i uvniti onépÍerušením
postiŽené
struktury.Jinfmi slovy: protoženemámeuzavŤené,
atudiŽ statickéa neflexibilnímyšlenkovéa hodnotovéSystémyapod.,nevyvedenás možnépŤerušení
z konceptu,
naopak,náškoncept otevŤenosti,
nedotaženosti
ale i zásadníflexibility jen legitimuje, potvrzuje' Subjekt jako by tu prostě počítals tím, Že bude pÍerušen,
a choval se podle toho. Thdy se ale kategoriepŤerušení
setkává s v|astnídefinicí
má
i fenoménemve vztahu a smys|u strukturněinterním;neboťzásah ,,zvenči,,
PŤerušením
svrij vstŤícnyprotějšek,svéhopartnerav jakémsizásahu ',zevnitŤ.,.
postiŽenÝproces tak na rirovni svékvality, sv,!chprostfedkú,nenípouze tIpnym,
ne-li faktorem.
pasivnímpŤedmětempŤerušení,
ale i jeho aktivním častníkem,
je
potvrzujenáškonceptflexibility a otevíenosti,
Jin1/mislovy: protoŽepňerušení
vítanym,zakalkulovanymči záměrn1im jevem' PŤerušení
se ukazujejako naproa hlavně
gramovaná,generativněpodmíněná,analytická, pŤíp.i autoreÍlexivní
jepotŤebnáfunkce danéstruktury.A aťto vypadájakkoli paradoxně'pŤerušení
vu' procesu' konáníči myšlenkyse vlastně stávájejich naplněním.
V souvislosti s uměnítna ku|turou 20. století,v r znych projevech modermyš|eníse pňerušení
stává vlast.
nistickéhoa zvláštěpak postmodernistického
ně epistemicky podmíněnoukategorií.Pierušenínejenjako empirick1ifakt, ale
právě jako vítanou,zakalku|ovanouči pŤímomodelovou komponentustrategie
jednání(včetnějeho interpretace)lze sledovatu projevri,kteréve svémv znamu a v konu rušínebo alespoĎ relativizujípojmy centra a periferie, začátku
a konce, vysokéhoa nízkého,privodníhoa odvozeného,progresivníhoa regrea následku,premisy a závěru, prosivního,tedy i minuléhoa budoucího,pŤíčiny
a marginálního,nutného
esenciálního
a
specifického,
stŤedkua ričelu,obecného
i
dobrého
a z\ého,pravdy alži
náhodného'
ano'
i
zákonitého
a
tedy
a možného,
více
možnychzávěrech,
v
tŤech
a
nimi
logice
o
se
s
čireality a fikce. Setkáváme
v kvantov ch teo.
pojmy
a
množinami,
s
ve fuzzy-|ogice,operující ,,neostr;imi..
390

riích, re|ativizujícíchvěrohodnost,resp. konečnouplatnost, empirick1ichdat
mode|ri,fraktálních
v roli d kazu, v teoriíchčasověi prostorově,,otevŤenych..
dimenzi,možn;ichsvět a všudetam, kde místohodnot a gesttypu ,,ano..-,,ne..
,,moŽná,,,
pÍev|ádátendencek závěrŮm typu 'ještě...,,trochu..,,'více..,,,méně..,
potu nenívymezovándefrnitivností,
ale spíšespočinutím,
pÍip.,,užuž,,,Závěr
pŤerušením.
zastavením.
Na tétoepistemicky podmíněnéÍunkcionalizacia instrumentalizacikatego.
rie pÍerušeníse pochopitelně v;irazně podílí umění a literatura, a to právě
i strukturousv1ichprojevri.V tétosouvis|ostise up|atřuje poly-, multi. či aperspektivita,simultaneitakÓdování,intermedialitaa intertextualita,analytická reflexe moŽnostíartefaktu,resp. jeho materiálu, negace ohraničenía omezeni
pevnéhranice i hiev prostorui v čase,kontextověparazitníjevy,postupyrušící
rarchie mezi Žánry a formami, uměním a neuměním,piíp' uměním a světem,
mezi originálem a napodobeninou,vzorem a kopií, návrhem a rea|izaci a také
performance, pŤímotematizujici negaci fina|ity, a|e i tradičnížánrovépostupy
konci.. jakožtonositeli virtuá|níchpokračováníči alternativv;is ,,otevŤenymi
povědi.Syntaktická indiference,sémantickávariabilita,pragmatickáotevŤenost
nehotovost,ba dokonce (drisledná)nedrjs|ednost
Zrovnatakjako neukončenost,
- tak se jeví některáparadigmatamoderníautenticity.Vyvstává tu pŤedstava
torvěku.
zajako estetickéhoa etickéhovzoru současného
Na pozadítěchto souvislostíse všakmriŽejakéko|iuměleckédílo,a nejen to,
Již
aktivityjevitjako svědectvío pŤerušení.
n;/brŽprodukt i prostŤedekjakékoli
dílo,
je
jejím
větu,
text,
pŤerušením;
a
dokončit
sátn moment fixace aktivity tu
práci nebo i tÍebatento referátneznamenázakončitprocesjimi realizovany.Jaukako vnitŤní'a tudíži zámérnákomponentadanéhoprojevu se všakpŤerušení
koncem a nepíítomnoukonečnoszuje tam, kde je onen vztah mezi pŤítomn1/m
z pozice postiženéstruktury nezátí reflektován a aktualizován' od pŤerušení
jako projevu strukturnězáměrnému_
měrnéhojsme se tak dostali k pŤerušení
tak
a podot1/kám,žepodoba těchtopredikaci se ,,záměrností..a,,nezáměrností..,
jak je známe z MukaŤovského
zceneni
(a
pÍerušené)
studie,
vlastně
také
slavné
la náhodná;jejich afinita k MukaÍovskéhokategoriímje zrovna tak variabilní
jako vztah mezi pŤerušením
a záytsi na interpretantua jea ,,zevniÍÍ,,
,,zvenčí..
ho pragmatickédimenzi, tedy takéna kontextu a situaci' v jaké míŤese bude
jedno od druhéhodiferencovatanebo zahalovatdo magickéhopláštěSugestivní
dialektiky.Avšak všudetam, kde |ze nahliŽetjakfkoli elementjako v;/znamo.
tvorny,se i pŤerušení
podílína v stavbě.
V českémmyšlení,uměnía literatuŤebychom našlimnoho pÍíkladri'v nichŽ
je pŤerušení
latentníkomponentounejen interpretantu,ale také
pŤinejmenším
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objektŮ/referent a nositeledanéhoprojevu.V literatuÍe- nehleděk tzv. z|omkrim ze staršíhoobdobí,kterévšakprávě ve svéfragmentárnostivykazujíjistou
autonomii,jako tŤebatexty mastičkáŤsklchher,a, neh|eděk samotn;/mtitulŮm,
pouze indikujícím pŤerušenost
či pŤerušovanost:
,,Obrazy.,,,,obrázky.. (tedy
vlastněsnímky,záběry,momentky)'Zlomky epopeje- jde napŤ.o texty,jež svou
strukturou,resp' vyznamovou v1istavbou,jeví sklon k souňadnosti,která nejen
dehierarchizuje,nybržve svépodstatěrušíči oslabujeinstituci vrcholu a závěru a spolu s ní i moc začátkua konce, difamuje a para|yzujedefinitivnost.V rovině větné i textovéSyntaxe, tzn. téžna rovni odstavcri, kapito| a celkové
skladby se takésilně uplatřuje juxtapozice, která,jakožtominimální signalizace kompozičnítektoniky' umožřuje pŤerušování,
resp. narušování,
sémantické
a syntaktickésukcesivity a fina|ity v1/povědi,takŽe text se jeví jako voln;i sled
obraz a epizod, prokládan1/lyrick1ímiči epick1/mipasážemi,či jako spojení
heterogenníchtextovychjednotek.Takovéstruktury nacházimev poezii iprÓze
z 19. a počátku20. století,napŤ.u Máchy, Sabiny, Němcové,Nerudy, Arbesa,
Haška aj. Signifikantníje tu pochopitelně takéodklon od akcentovánízávěru
textu,ktery se napň.častovyskytuje v Žánru,v němžby dobová konvenceočekáva|a opak: totiž v dramatu, kde se místo klasickéhovyvrcholení a katarze
uplatřuje spíšesugestivitaslabéči nepŤítomné
pointy. PÍestožeSe tento prvek
nejpozději od nástupu existencioná|níhoa absurdníhodramatu stává sám záměrnou manifestacíotevŤeného,
diskursivitu zdtirazřujíhokonce, a tudížnovou
konvencí'frekventujícív ce|osvětovémměÍítku,má takov! postup,jak jej v jeho vykrystalizovanépodobě známe napÍ.u Havla, Smočkači Topola, částečně
svou domácí tradici. Českákultura a literatura20. stoletípak pro uplatněníkaposkytujíobzv|ášť
zajímavounabídku,a to nejens ohledem na
tegoriepŤerušení
ony vnějšízásahy,n;/bržprávě ve smyslu strukturní,vnitŤníkomponentyproje.
vu. V |iteratuŤe
se v tétosouvislosti neb valou měrou aktivizují zmíněnéprodiskursu'
stiedky parataxepríp.juxtapozice, rozvijejíse možnostiotevňeného
resp.,skazovousituací'ru.
navozenéhojak|yrickou v1/povědí,
tak dialogičností,
se
šía pŤerušují
se hranice mezi pásmem postava pásmem vypravěče,pÍerušuje
jednotek,
jakož
částí,
i celkri, vyka.
kontinuitačasua místaa závěry textovlch
v1iznamu,ale i ref.erovazujíjasnou tendencik pŤesahunejen interpretovaného
néreality'jakož i samotnéhozpr)sobujejí prezentace:tendencik pŤesahunejen
jak Karel Čapek
smyslu, nybrŽi konkrétníhov konu textu.Všimněme si napŤ.,
v Božíchmukách uzavírápovídku Šlepcj:osamocená Stopa Ve sněhu se ztrácí
pod nov;im sněhem,nevysvět|iteln!empirick1/fakt končísvou exiStenci,ale nekončítu diskurs uveden! do pohybu ÍÍmtoZáŽitkema nekončívlastněani navr.
Žen1lpostup, podoba diskursu: od piímékauzality k spekulaci, od jednoznač-

od analytickédedukcek syntetizujícím,
metafyzicklm
nosti k mnohoznačnosti,
Ťady
hypotézám:nad stopou, která sama je možná č|ánkemnějakénekončící
postav,
pĚerušeny
.
A
cesty
obou
společn1/m
proŽitkem,
dá|
pokračují
krok
_
pŤerušení
směry,
neboť
nebrání
možnosti
pŤís|ibu
pokračování
a
opačn1/mi
první
části
sbírky
nacházírne
povídku,
II.,.
závěru
v
má
titu|u
v
,,Šlépěj
1ež
a jeho funkcímv textechKarla Čapkaby bylo ovšemmoŽno podat
K pňerušení
celou škálupÍíklad ' A podobně by š|osledovatnapŤ.díloV. Vančury,J. Demla,
L. Vaculíka,M. Kundery, Jáchyma
JaroslavaHavlíčka'a takéJ. Škvoreckého,
poezii,
aj.,
nemluvě
o
zvláště
v
souvislosti
s polytematikouči s formaTopola
a volnéhoverše.Podstatnéje.žepŤerušení
čipŤerušováníjami nepravidelného
koŽto relativizace definitivníhose tu většinoutyká nejen roviny interpretantu,
ale i referovanéhoobjektu a nositele.SkvostnépŤíkladytohotodruhu poskytu.
je dílo Bohumila Hrabala' aťjiž ve vztahu k parataktickéa pŤitomna principu
kontrastu za|oženévyznamovévfstavbě, k technice montážea koláže, nebo
i s ohledem na textovéf,ragmentya varianty,včetněcenzurních'pŤíp.autocenzurníchzásahťr'Pro našipotŤebutu snad postačíalespoř zmínitHrabalovy Tamanifestovanečníhodiny pro staršía pokročilé..text, ktery končípŤerušením,
nlm tíemi tečkami;a textem podanévyprávění,kteréve svépotencialitě neje tu
končí'Virtualita nekonečnostipÍekonávátvrdou realitu konce: pŤerušení
reakcímožnostina nutnost.
aktivit
Ani jako vnější,ani jako vnitŤníkomponentaindividuálníchtvrjrčích
nějakou vllučně českouzáležitostí'Ukai komplexníchprojevrinenípŤerušení
zují to dějiny kultur jin1/chnárodrj Zrovnatak jako zde naskicovanémyšlenko.
véa tvŮrčítendence20. století.V českémkontextuje však pŤestoprvkem na.
vlsost signifikantním,a to proto,Že coby kategoriese velice častojeví právě ne.
jen jako reakce na vnějšízásah, nybrŽjako v1irazjakési principiální nechuti
k definitivnosti' A byťje tato nechuťznovu a znovu empiricky podmiĎována
i potvrzována,jakoŽ i ve zmíněnémmodernímduchu raciona|izovánaa aktualizována, stává se součástív;ipovědi o kultuŤe,která ve sv1ichjednot|iv1/ch
Ťešením...
i komplexníchprojevech nevykazuje velkou drjvěru ke ',konečn;/m
Neboédochází-li tu u jednotlivostík finalitě, pak ve vztahu k celku' tedy v ja.
kémsimakokulturním měŤítku,se tyto konce mohou jevit právě jako pŤerušení,která nevylučujípokus o pokračováníči obnovení.
Dovolil bych si v tétosouvislosti vyslovit hypotézu,že českákulturaje právě rovněžjako celek ve svéhistorickédimenzi pojmem značněnesouvisl m,
a tudížpŤerušovanm' A to i v etnickémaspektu.Nemělo by se zapomínat,Že
v tomto kulturnímprostoruhrá|a značnourilohu i domácí ku|turaněmecká a Ži.
dovská. Po vyvražděnívětšinyŽidri německ1Íminacisty a po vyhnání většiny
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objekt /referentťl
a nositeledanéhoprojevu.V literatuŤe- nehleděk tzv. zlomkrim ze staršíhoobdobí,kterévšakprávě ve svéfragmentárnostivykazujíjistou
autonomii,jako tŤebatexty mastičkáŤsk1/ch
her, a, nehleděk samotn m titulrim,
pouze indikujícím pŤerušenost
či pŤerušovanosÍ..
,obrazy.,,,,obrázky.. (tedy
v]astněsnímky,záběry,momentky),Zlomky epopeje_ jde napŤ.o texty,jež svou
strukturou,resp. v znamovou v1istavbou,jeví sklon k souÍadnosti,která nejen
dehierarchizuje,nybržve svépodstatěrušíči oslabujeinstituci vrcholu a závěru a spolu s ní i moc začátkua konce' difamuje a paralyzujedefinitivnost.V rovině větné i textovésyntaxe, tzn' téŽ na rovni odstavc , kapitol a celkové
skladby se takésilně uplatřuje juxtapozice, která,jakoŽto minimální signaliza.
ce kompozičnítektoniky,umožĎujepŤerušování,
resp. narušování,sémantické
a syntaktickésukcesivity a finality v;/povědi,takžetext se jeví jako voln;i sled
obraz a epizod, prokládan! lyrick1/miči epick1/mipasážemi,či jako spojení
heterogenníchtextov1/chjednotek. Takovéstruktury nacházime v poezii i pr6ze
z19. a počátku20. století,napŤ.u Máchy' Sabiny, Němcové,Nerudy, Arbesa'
Haška aj. Signifikantníje tu pochopitelně takéodklon od akcentovánízávěru
textu,kter se napŤ.častovyskytuje v žánru,v němžby dobová konvenceočekávala opak: totiž v dramatu, kde se místo klasickéhovyvrcholení a katarze
pointy. PŤestoŽese tento prvek
uplatřuje spíšesugestivitaslabéči nepŤítomné
nejpozději od nástupu existencionálníhoa absurdníhodramatu stává sám'záměrnou manifestacíotevŤeného,
diskursivitu zdrirazřujíhokonce, a tudížnovou
má takov postup,jakjej v jekonvencí,frekventujícív celosvětovémměŤítku,
ho vykrystalizovanépodobě známe napŤ.u Havla, Smočkači Topola, částečně
svou domácí tradici. Českákultura a literatura20. stoletípak pro uplatněníkaposkytujíobzv|ášť
zajímavounabídku,a to nejens ohledem na
tegoriepŤerušení
ony vnějšízásahy,n;/bržprávě ve smyslu strukturní,vnitňníkomponentyprojevu. V literatuíese v tétosouvislosti nebfvalou měrou aktivizují zmíněnéprodiskursu'
stŤedkyparataxepŤíp.juxtapozice, rozvíjejíse možnostiotevŤeného
resp.,skazovousituací,ru.
navozenéhojaklyrickou vypovědí,tak dialogičností,
se
se hranice mezi pásmem postava pásmem vypravěče,pŤerušuje
šía pŤerušují
jakož
jednotek'
i celkri, vyka.
částí,
kontinuita časua místaa závěry textov)'ch
vlznamu, ale i reÍ.erovazujíjasnou tendenci k pŤesahunejen interpretovaného
néreality,jakož i samotnéhozpŮsobujejí prezentace:tendencik pŤesahunejen
jak Karel Čapek
smyslu, nybrŽi konkrétníhov1ykonutextu.Všimněme si napŤ.,
v BožíchmuktÍchuzavirá povídku Štepcj:osamocená Stopa ve sněhu se ztrácí
empirickj fakt končísvou existenci,ale ne.
pod novlm sněhem,nevysvětliteln;í
končítu diskurs uveden1ido pohybu timto záŽitkem a nekončív|astně ani navr.
kauzality k spekulaci, od jednoznaČžen1ipostup, podoba diskursu: od pŤímé
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od analytickédedukoek syntetizujícím,
metafyzick;/m
nosti k mnohoznačnosti,
Ťady
hypotézám:nad stopou, která sama je možná článkemnějakénekončící
prožitkem,pokračujídál
krokr].A cesty obou postav, pŤerušenyspolečn17m
nebránímožnostia pňíslibupokračovánísměry, neboťpŤerušení
opačn1/mi

II...
v závěru první části sbírky nacházímepovídku,jeŽ má v titulu ,,Šlépěj
podat
funkcím
v
textech
Karla
ajeho
Čapka
moŽno
pÍerušení
by
bylo
ovšem
K
A podobně by šlosledovatnapŤ.díloV. Vančury,J. Demla'
celou škálupŤíkladri'
L. Vaculíka,M' Kundery, Jáchyma
JaroslavaHavlíčka,a takéJ. Škvoreckého,
Topola aj., nemluvě o poezii, zvláště v souvis|ostis polytematikouči s formačipÍerušováníjami nepravidelnéhoa volnéhoverše.Podstatnéje,žepŤerušení
kožtorelativizace defini(ivníhose tu většinout1/kánejen roviny interpretantu,
ale i referovanéhoobjektu a nositele.SkvostnépÍíkladytohoto druhu poskytuje dílo Bohumila Hrabala, aťjiž ve vztahu k parataktickéa pŤitomna principu
kontrastu založenév1/znamovév1istavbě,k technice montáŽe a koláže, nebo
i s ohledem na textovéfragmenty a varianty,včetněcenzurních,pŤíp.autocenzurníchzásahťr'Pro našipotňebutu snad postačíalespoř zmínitHrabalovy Tamanifestovanečníhodiny pro staršía pokročilé:text, kterf končípŤerušením,
njm tŤemitečkami;a textem podanévyprávění,kteréve svépotencia|itěneje tu
končí'Virtualita nekonečnostipŤekonávátvrdou realitu konce: pŤerušení
reakcímoŽnostina nutnost.
aktivit
Ani jako vnější,ani jako vnitňníkomponentaindividuálníchtvrjrčích
nějakou v lučněčeskouzáležitostí.Ukai komplexníchprojevrinenípŤerušení
zují to dějiny kultur jin1/chnárodri Zrovna tak jako zde naskicovanémyšlenkovéa tvťrrčí
tendence20. století'V českémkontextuje však pŤestoprvkem na.
v]Ísost
signifikantním,a to proto, Že coby kategoriese velice častojeví právě nejen jako reakce na vnějšízásah, nybrŽjako v:iraz jakési principiální nechuti
k definitivnosti.A byťje tato nechuťznovu a znovu empiricky podmiřována
i potvrzována,jakož i ve zmíněnémmodernímduchu raciona|izovánaa aktualizována, stává se součástív]/povědi o ku|tuÍe,která ve svlch jednotlivlch
ňešením...
i komplexníchprojevech nevykazuje velkou dtivěru ke ,,konečn1/m
Neboťdochází-li tu u jednotlivostík finalitě, pak ve vztahu k celku, tedy v jakémsimakrokulturnímměŤítku,Se tyto konce mohou jevit právě jako pŤerušení,která nevylučujípokus o pokračováníči obnovení.
Dovolil bych si v tétosouvislosti vyslovit hypotézu,žečeskákulturaje právě rovněžjako celek ve svéhistorickédimenzi pojmem značněnesouvislfm,
a tudížpŤerušovanlm.
A to i v etnickémaspektu.Nemělo by se zapomínat,Že
v tomto kulturnímprostoruhrála značnouri|ohui domácí kultura německá a Židovská. Po vyvražděnívětšinyŽidťrněmecklmi nacisty a po vyhnání většiny
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NěmcŮ česk]/mivlastenci tu byly tyto dvě v,lznamné_ českéve smyslu nejen
geograÍickém,
- kulturníkomponentyprakticky
ale takékulturně-teritoriálním
eliminovány. Jejich aktivní podí| na Živémorganismu ku|turníhokontextu
se
sta| minulostí' kterou lze dnes sotva oŽivit. V druhépolovině tohoto slibného
století,stoletíerupcía interrupcí,se sta|ačeskákultura německá tabu a česká
ku|turaŽidovská (aŽ na několik má|o qijimek) ŽivoŤilapo celá desetiletív ghettu bolševického
antisemitismu.
V určitychdobáchnebyloradnoani na tyto kuItury vzpomínat,natoŽje pak vyclávatza součástičeskékulturnítradice.Ani takováto ignorace nemohla z statbez drisledkŮ'Logicky vzato,je vlastně to, co
se mnohdy aktuálně považujeza českoukulturu,jen zlomkem dnes již neexistujícíhoči pŤerušeného
a narušeného
ce|ku.Nechci tím zpochybřovat suverenitu ani dominantnírilohučesko-české
složkyv tomtoce|ku' chci jen upozornit,
Že takovétonarušenídeformovalo i pojem samotnéjejí identity.Českákultura
se tu oddělila od sv ch. sobě imanentníchvazeb,právě proto imanentních'Že se
její vlastnív;ivoj bez nioh nedá nijak rozumně vysvětlit, a pokud se o to piesto
pokoušíme,vynechávámepremisy, tedy opouštíme
jakoukoli logiku a končíme
ve zce|a obyčejnéa dosti pr hledné,byťtŤebaumně sofistikclvané
rétorice'Rétorice, která v konečnémefektu fo|klorizuje a provincializuje. Proč by napŤ.
neš|opovaŽovattzv. sudetskéNěmce za Čechy?Snad proto, že oni sami se za
Čechy nebrali - a že němčinadiferencuje (ostatně ne vždy pňesně)pojmy
a .,bÓhmisch.,?A pročby se nemohli integrovatdo (nikoli pouze
,,tschechisch,.
jakéhosirádoby-tradičního
pojetí),,češství..Romové?
I tady se ukazuješance
pohlíŽetna hranice v časei prostorujako na pŤerušení,
jež a|e nerušímožnost
pokračovat.Neboťjak víme nejpozdějiz písničkyVoskovce a Wericha, nenínikdy nic definitivní'Ani minulostne.
KÍátk)ičasov! limit vystoupenína tomto kongresusotva dovoluje vyčerpávajícíanalytickou argumentacičili dovršen v]/kladproblematiky'zato ovšem
nabádá k pŤerušení
takovéhov]17kladu.
Vítám a využívámtuto legitimizovanou
nabídkuinterrupcea vědom si toho' že i během patnácti minut lze posluchače
dokona|e otrávit' mohu považovatsvrij stručnynástin dané problematiky za
pragmatickydovršen!.Tématazde naskicovanávšakdefinitivně nevyíeší.
neu.
končí,ani konec tisíciletí.
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PÍíIiš
mnoho konc (a zaěátk )
DoBRAVA MoLDANoVÁ

literatury,zejménavponěkudpokteslépodoběškolskychpŤi
Vlklad dějin české
ruček,byvá plny rrizn;ichzačátk a koncrl:ty jsou spojeny s historick mi mezníky,ale i s nástupygeneracía program , kterése rychle za sebou stĚídají.
Prapory,pod kter;imijednotlivégeneracevstupujído literatury,byvajív tomto Vykladu velmi rychle odhozeny:páteŤv voje českéliteraturyjakoby tvoŤily,krom
historickychpohrom,rychle se stŤídající
jejichžprvnímčinemje
vlny debutantri,
odmítnoutdílo pŤedchozí
generace,aby v krátkédobě by|i odmítnutisami. MoŽná je to optick]iik|am literárníchhistorikri'pro něžje stňídání
generacídobr]im
periodizačníln
nástrojem,a v;likladprogramov ch dokumentrj, razanÍně
vyhlášenlch programri,obsahujícíchkritiku mi nulosti,zjednodušujepráci.
KdyŽ pominu tento aspekta hledám dalšízdroje tohoto myš|enkového
schématuV samé|iteratuŤe,
zdá se mi, Že vysvětlenínetkvíjerr v metodologickémstereotypu literárníchhistorik ' ale je dáno na jedné straně velmi pevně zaŽitou
pŤedstavou,
že literaturaje funkcí dějin, ne-li politiky, ale i jakousi krátkou pamětíliteraturya malou vážnostík práoi pŤedchridcri:
jako by zde fungovalojen
pubertálnínegativistickéopovrhovánímoudrostíotc a chybělo dozrání.Šalda
v jednéstati (Ša|da|927) poznamena|,Žeje pro nás charakteristické,
Že m|adí
bouŤlivácipŤíliš
rychle zešosáčtějí,
že v Čecháchchybějí,,revolucionáŤi
pod še.
dinami..,a mě| na mysli to,jak rychle se vyčerpáváelán nastupující
generace,vťr.
le k novému,a jak snadnomladívplynou do bezpečného
stňedního
proudu.E'ner.
gie i tak vj,raznéhouskupení,jako byl Devětsil,se vyčerpalaběhemasi se<lmi|et,
atak jen surrealistéudržujísvou kontinuituod tŤicát]1ich
let vlastněaždodnes.
S nástupemkomunistickékulturnípotitiky po roce l948, spojenés definicí
socialistickéhorealismu jako jedinéhopŤípustného
směru,jako by se tento fenoménprohloubi|'Myslím, Že jsme dodneškanedospělik definici tohotovelice proměnlivéholiterárníhosměru, kter zde měl dominovat téměŤ
pril století:
jednímz jeho charakteristioklchrysri by|o, Že se neváza|na generační
uskupeníani na poetiku,jako tomu by|o v pÍedchozídobě, ale vymezoval se pňedevším
sv]im pojetímliteraturyjako nástrojepropagandy,jako něčeho,co slouŽípolitick;/mcíl m' Jeho piedstavitelénetvoiili generačněhomogennívrstvu _ patĚili k nim autoŤistarší,kterym bylo na počátkupadesát;ichlet nrezi šedesátkou
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PÍíIiš
mnoho koncrj(a zaěátk )

Němcrj česk]/mivlastenci tu byly tyto dvě vyznamné- českéve smys|u nejen
geografickém,ale takéku|turně.teritoriálním
- ku|turníkomponenty prakticky
eliminovány.Jejich aktivnípodíl na Živémorganismukulturníhokontextuse
stal minulostí,kterou lze dnes sotva oživit.V druhépolovině tohotoslibného
století,stoletíerupcía interrupcí,se stala českákultura německá tabu a česká
kultura Židovská (aŽ na něko|ik má|o v]1ijimek)
ŽivoŤilapo celá desetiletív ghettu bo|ševického
antisemitismu.
V určitychdobáchnebyloradnoani na tyto kultury vzpomínat,naÍožjepak vyclávatza součástičeskékulturnítradice.Ani takováto ignorace nemohla z stat bez drisledk ' Logicky vzaÍo,je vlastně to, co
se mnohdy aktuálně považujeza českoukulturu,jen zlomkem dnes již neexistujícíhoči pŤerušeného
a narušeného
ce|ku.Nechci tím zpochybĚovatsuverenitu ani dominantnírilohu česko-české
sloŽky v tomto celku, chci jen upozornit,
Že takovétonarušenídeformovalo i pojem samotnéjejí identity.Českákultura
se tu odděli|aod sv ch' sobě imanentníchvazeb,právě proto imanentních,žese
její vlastnív voj bez nich nedá nijak rozumně vysvětlit, a pokud se o to pÍesto
pokoušíme,vynechávámepremisy,tedy opouštíme
jakoukoli logiku a končíme
ve zce|a obyčejnéa dosti prrihledné,byťtŤebaumně sofistikclvané
rétorice'Rétorice, která v konečnémefektu fo|klorizuje a provincializuje. Proč by napŤ.
nešlopovažovatÍzv.sudetskéNěmce za Čechy?Snad proto, že oni sami se za
Čechy nebrali _ a že němčinadiferencuje (ostatně ne vždy pňesně)pojmy
a ,,bÓhmisch..?A pročby se nemohli integrovatdo (nikoli pouze
,,tschechisch..
pojetí),,češství..Romové?
1akéhosirádoby-tradičního
I tady se ukazuješance
pohlížetna hranice v časei prostorujako na pÍerušení,
ježa|enerušímožnost
pokračovat.Neboťjak vímenejpozdějiz písničkyVoskovce a Wericha, neníni.
kdy nic definitivní.Ani minu|ostne.
IGátky časov! |imit vystoupenína tomto kongresusotva dovoluje vyčerpávajícíanalytickou argumentacičili dovršen! v;/kladprob|ematiky,zato ovšem
nabádá k pňerušení
takovéhovykladu. Vítám a využívámtuto legitimizovanou
nabídkuintenupce a vědom si toho, že i během patnácti minut |ze posluchače
dokona|e otrávit, mohu považovatsvrij Stručn]inástin dané problematiky za
pragmatickydovršen . Tématazde naskicovanávšakdefinitivně nevyŤeší,
neukončí,ani konec tisíciletí.

DoBRAVAMoLDANoVÁ

literatury,zejménav poněkudpokteslépodoběško|skychpŤi
Vlklad dějin české
ruček,byvá p|n]/r zn]/chzačátk.Ů
a koncri:ty jsou spojeny s historicklmr mez.
níky,ale i S nástupygeneracía program , kterése rychle za sebou stňídají.
Prapory,pod kter1imijednotlivégeneracevstupujído literatury,b11ivají
v tomto v)'kladu velmi rychle odhozeny:páteŤvlvoje českéliteraturyjakoby tvoňily,krom
historickychpohrom,rychle se stŤídající
jejichžprvnímčinemje
vlny debutantri,
odmítnoutdílo pŤedchozí
generace,aby v krátkédobě by|i odmítnutisami. Možná je to optick]Íklam literárníchhistorikr],pro něŽ je stÍídání
generacídobrym
periodizačníln
nástrojem,a v;/kladprogramov ch dokument , razantněvyhlášen;ichprogram , obsahujících
kritiku minulosti,zjednodušujepráci.
KdyŽ pominu tento aspekta h|edámdalšízdroje tohoto myšlenkového
schémafuv saméliteratuŤe,
zdá se mi, Že vysvětlenínetkvíjen v metodologickémstereotypu literárníchhistorikrj,ale je dáno na jedné straně ve|mi pevně zaŽitou
pŤedstavou,
že literaturaje funkcí dějin, ne-li politiky, a|e i jakousi krátkou pamětíliteraturya nralou vážnostík práci pŤedchridcŮ:
jako by zde fungovalojen
pubertálnínegativistickéopovrhovánímoudrostíotcri a chybě|o dozrání.Šalda
v jedné stati (Šalda|927) poznamena|,žeje pro nás charakteristické'Že mladí
bouŤlivácipŤíliš
rychle zešosáčtějí,
Že v Čecháchchybějí,,revolucionáŤi
pod šedinami..,a měl na mysli to,jak rychle se vyčerpáváelán nastupující
generace,v le k novému,ajak snadnomladívplynou do bezpečného
proudu.EnerstŤedního
gie i tak v,lraznéhouskupení,jako byl Devětsi|,se vyčerpalaběhemasi sedmi let,
a takjen sunealistéudrŽujísvou kontinuituod tŤicát1ich
let v|astněaždodnes.
S nástupemkomunistickékulturnípolitiky po roce l948, spojenés definicí
socialistickéhorealismu jako jedinéhopÍípustného
směru,jako by se tento fenoménprohloubil. MysIím, Že jsme dodneškanedospěli k definici tohoto velice proměnlivéholiterárníhosměru, kter zde měl dominovat téměňpril století:
jednímz jeho charakteristick ch rysri bylo, Že se neváza|na generační
uskupeníani na poetiku,jako tomu bylo v pŤedchozí
době, a|e vymezoval se pŤedevším
sv m pojetím|iteraturyjako nástrojepropagandy,jako něčeho,co slouŽípolitick1/mcílrim.Jeho piedstavite|énetvoŤi|igeneračněhomogennívrstvu - patŤili k nim autoňistarší,kter]im by|o na počátkupadesát]/ch|et nrezi šedesátkou
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a sedmdesátkou(Majerová, Weiss), pŤíslušníci
nezvalovskégenerace,jimž nechybělo mnoho do padesáti,ale takéautoŤizcela mladí,narozenív druhépolovině dvacátych let. Spojovalaje místotoho vyrazná konformita s novym režimem, vyjadŤovanápŤíznačně
nesnášenliv1imtÓnem ke tvorbě pŤedchozí,ale
i zprisobemvymezováníse vričiliteratuŤe
jinéhosměÍování.
Thto nesnášenlivost
všaknebyla tak akademická,jako tomu bylo v pňedchozíchdobách, kdy nastupujícígeneraceodsoudi|ana ',srnetiště
dějin..svépŤedchdce.
Když Neumann (a dalšíautoŤi_ Hora, Teige, GÓtz) po první světovéválce
Íbrmulovalisvéteze proletáŤské
kultury, odmítli měšťáckoukulturu jako celek
a budoucnostproletáŤské
kultury spojovali se začátkemr1plněnovéhoumění,nic
se v podstatěnedělo' Některá nakladatelstvítiskla je a jiná jiné autory'lidéčetli, co se jim líbilo. KdyŽ se surrealistévzájemně obviřovali z trockismu a z da|šíchpolitickych richylek' kdyžBretonovi a Nezvalovi nedali slovo na paŤížském
kongresu,znamena|oto jistě pro oba básníkytrauma,cítili se zrazentpŤáteli,ale
nic víc.Mohli dále svobodněpub|ikovat,dále pokračovatve svétvorbě.To, co
ve dvacátych a tŤicát1/ch
letech by|o v podmínkáchdemokracie v podstatěneškodnouhrou radiká|níchintelektuá|ri,mělo o tŤicetlet později docela novou podobu.Aby byl ',správny.,názor prosazen'byly vybudoványmocenskéstruktury'
kterési pňedsevzalyv voj literaturyŤídit.Teigejen proto, ževčasdostal infarkt,
nepykal za svépostoje ze tÍicátychlet, Ka|andrudokonce popravili. osudy dalšíchautorťr,
napi' katolicky orientovanych,jsou dostatečněznámé'
Paradoxně, ačkoliv se po norovéteze o novémsocialistickémumění v rovině
hesel a proklamací v mnohémpodobaly tomu, co lze čístu teoretiktjavantgardy
z počátkudvacátych let, avantgardníumělecká praxe, do nížtehdy tyto teze vy stily,je nynístriktněodmítnutaa hodnoty,na nichžmá b1/tvybudovánonovésocialistickorealistické
umění,jsou zcela jiné. Komunistése deklarujíjako dědici pokrokov1/chtradic, kterénacházeji - dosti paradoxně_ ideálně ztělesněnéve folkloru, v klasick ch autorech,jako byl Tyl' Hálek a Jirásek. Počáteknovéhoje zde
nejendefinován- s odvolánímna požadaveklidovostiumění-jako konec experimentujícíavantgardya v bec literaturyjinépoetiky,ale okamžitěboj koncepcípŤerristáv mocensképotlačování
všech,kteĚíse včasnepÍizpťrsobili,
kteŤí
si sv mi mi.
nulfmi postoji vyslouŽili nálepku nepi.átela bylijiž pŤedemurčenik likvidaci.
o několik |et později se rysovala- díky politickémuuvo|nění- možnostmopalety autorrijiž
diÍikaceporinorovékoncepce. Nejsnáze to šlo rozšiŤováním
bezpečněmrtv5ích,kteÍísice nezapadaliani sv;im dílem,ani sv mi vlchodisky
umění,ale pŤitrošedobrévrileje bylo lze
do koncepcesocialistickorea|istického
interpretovatjako autory do značnémíry pokrokové,lidové apod' Vedle děl kavycházet i díla některlch autorri
nonizovan ch klasik z 19. století začínají
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mladších,s komentáňi poukazujícímina jejich ideové nedostatkyi vjklady
o tom, že i pŤestyto nedostatkyjsou to autoŤihodní pozoru. Paleta ''klasikri..'
k nimž se nyní novésocialistickéumění vztahuje,se postupněrozšiňuje.objevuje se tu nově zájem o uměleckou praxi ar'antgardy,která svlmi teoriemi celkem dobŤezapadala do ideo|ogickéhorámce porinorovéliteratury. Je však zaji
arliberálních,snášející
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jejich
i
V
doslovu
kritiku
na
obhajobu.
pro
ideologickou
gumenty
nomu Z prvníchporinorovlch vydání Karla Čapka,k obrtizk m z domova, piše
VítězslavKocourek jako komentái k reakcímKarla Čapkana sociálnípronapŤ.
blémyprvní republiky: ,,A pŤece:nikoli |idstvo,a jeho ubohá bezmocnost,ale
Čapkovosrdce.
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v
sexualitě
shledáváideovou slabostdíla živelné
tikladu k hrdince románu Ivana olbrachta Anna proletáťkct.Mánino koketní
t'..]je tu [rozumějv Án,,jeŽ jí umožřovaloproklouzávatŽtvoÍem'
,,uměníčko..,
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ně
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Deník
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(1957
v
ediciodkazy)i
vydáváníHalasovlch spisri
se více
která
pťrvodní
dí|a'
zaujímala
pak
postupně
Prostor takto uvolĎovany
produkce
Monology,
Kunderovy
schématu.
či méně vzdalovala ortodoxnímu
časopisuKvěten, Ptáčníkovyromány, vydáníVa|entovarománu Jdi za zelenym
světlema Íadadalšíchbyly toho svědectvím.Neznamenaly (nebyly interpretovány jako) vybočeníze systému,ale snahu ho naplnit.I obhajobaŠkvoreckého
ZbaběLcú,knihy, která asi nejv razněji ignorovalavětšinusystémov]ichtabu,je
nesena snahou dokázat, Že di|o dobŤezapadá do systému,Že je ideologicky
správnou satirou na maloměšťákyapod. I kdyŽ víme,Že tyto interpretacebyly
víceči méněričelové
a Že by|y mnohdy kamuflážía někdy i obranoupňedhro.
Je tŤebaje čístasi takto: poŤádse pohybujezícírepresí,jsou velmi pŤíznačné.
novou kvalitu, o jejíchžparametrechve.
vytváŤíme
me v prostorutoho nového,
FrantiškemBěhounkem a Josefem
napadeny
deme diskusi. Proto Škvorecky,
základním normám systéodpovídal
Rybákem, vysvětluje svrij záměr tak, aby
a základni diÍ'erenciam|ádí
svého
mu: ,,ChtěljSem zachytit ono mdlobnék|ima
prožil
a jak jsem si ji pŤi
ji
jak
jsem
kťrži
vlastní
na
ci našíKvětnovérevoluce,
28. Ťíjnal918 na
o
reprisu
studiumarxismuujasnil;operetnípokus burŽoasie
jednéstraně [...]a na druhéstraněcílevědomousnahu komunistri,která by znamenala zásadni sociální zlom revoluci..(Škvoreck:Íl 959).
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a sedmdesátkou(Majerová' Weiss), pŤíslušníci
nezvalovskégenerace,jimž nechybělo mnoho do padesáti,ale takéautoŤizcela mladí,narozenív druhépolovině dvacát1/chlet. Spojovalaje místotoho v1iraznákonformita s nov m režimem, vyjadĚovanápŤíznačně
nesnášenliv1imtÓnem ke tvorbě pŤedchozí,ale
i zptisobemvymezováníse vrjčiliteratuŤe
jinéhosměŤování.
Thto nesnášenlivost
všaknebyla tak akademická,jako tomu bylo v pŤedchozích
dobách, kdy nastupujícígeneraceodsoudi|ana ,,smetištědějin..svépŤedchtidce.
Když Neumann (a dalšíautoŤi- Hora' Teige, G tZ) po první světovéválce
Íbrmulovali své teze proletáŤskékultury, odmítli měšťáckoukulturu jako celek
a budoucnostproletáŤské
kultury spojovali se začátkemriplně novéhoumění,nic
se v podstatěnedělo. Některá nakladatelstvítiskla je a jiná jiné autory,lidé čet.
li, co se jim líbilo. KdyŽ se surrealistévzájemněobviřovali z trockismua z da|šíchpolitick1/chtichylek,kdyžBretonovi a Nezvalovi nedali s|ovona pďížském
kongresu,znamenaloto jistě pro oba básníkytrauma,cítili se zrazeni pŤáteli,ale
nic víc. Moh|i dále svobodněpub|ikovat,dále pokračovatve svétvorbě' To, co
ve dvacátlch a ÍÍicátychletech bylo v podmínkáchdemokracie v podstatěneškodnouhrou radiká|níchintelektuálri,mělo o tŤicet|etpozději docela novou podobu' Aby byl ,,správny.,názor prosazen,byly vybudoványmocenskéstruktury,
kterési pŤedsevzalyv voj literatury Ťídit.Teigejen proto, ževčasdostal infarkt,
nepykal za svépostojeZe tÍicátychlet, Kalandru dokonce popravili' osudy daljsou dostatečněznámé.
šíchautorti,napň.katolicky orientovan1ich,
Paradoxně,ačkolivse porinorové
teze o novémsocialistickémuměnív rovině
hesel a proklamací v mnohémpodobaly tomu, co |ze čístu teoretikriavantgardy
z počátkudvacát1ichlet, avantgardníumě|ecká praxe, do niŽ tehdy tyto teze vyristily' je nyní Striktněodmítnutaa hodnoty,na nichŽ má blt vybudováno novésocialistickorealistické
umění,jsou zcela jiné. Komunistése deklarujíjako dědici po.
krokoqich tradic, kterénacházeji _ dosti paradoxně- ideálně ztělesněnéve folkloru, v klasickjch autorech,jako byl Tyl' Hálek a Jirásek. Počáteknovéhoje zde
nejendeÍinován- s odvolánímna požadaveklidovostiumění-jako konec experimentujícíavantgardya vribec literaturyjinépoetiky,ale okamŽitěboj koncepcípŤerustáv mocensképotlačování
všech,kteŤí
kteŤí
se včasnepŤizprisobili'
si sv1imiminul1/mipostoji vysloužilinálepku nepŤátel
a bylijiž pňedemurčenik likvidaci.
o několik let později se r sovala- díky politickémuuvolnění- moŽnostmopalety autorrijiž
difikace po norovékoncepce' Nejsnáze to šlo rozšiŤováním
bezpečněmrtqÍch,kteií sice nezapadaliani svlm dílem,ani sv],imiv]/chodisky
do koncepcesocialistickorea|istického
umění,ale pŤitrošedobrévrileje bylo|ze
interpretovatjako autory do značnémíry pokrokové,lidovéapod.Vedle děl ka.
nonizovanych klasikrl z 19. století začínajívycházet i díla některych autor
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mladších,s komentáŤipoukazujícímina jejich ideové nedostatkyi vyklady
o tom, že i pŤestyto nedostatkyjsou to autoíi hodní pozoru. Paleta ,,k|asiktj..,
objek nimŽ se nyní novésocialistickéumění vztahuje,se postupněrozšiŤuje.
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al'antgardy,která sq/mi teoriemi celvuje se tu nově zájem o uměleckou
kem dobťezapada|ado ideologického rámce porinorovéliteratury. Je však zajíarmavéčísti dobovédoslovy k vydávan1imdílŮm autorri|iberálních,snášející
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světlema Ťadadalšíchbyly toho svědectvím.Neznamenaly (nebyly interpretovány jako) vybočeníze systému,ale snahu ho naplnit. I obhajobaŠkvoreckého
ZbaběIc , knihy' která asi nejv razněji ignorovalavětšinusystémovychtabu'je
nesena snahou dokázat, Že dí|odobŤezapadá do systému,že je ideologicky
správnou satirou na maloměšťákyapod. I když víme,že tyto interpretacebyly
víceči méněričelovéaŽeby|y mnohdy kamuflážía někdy i obranoupŤedhroJe tŤebaječístasi takto: poŤádse pohybujezícírepresí,jsouvelmi pÍíznačné.
vytváŤíme
novou kvalitu, o jejíchŽparametrechveme v prostorutoho nového,
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a zák|adnidiferenciamu: ,,Chtěljsem zachytit
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studiu marxismu ujasnil;
jednéstraně [..'] a na druhéstraněcílevědomousnahu komunist , která by znal959).
menala zásadnisociálnízlom revoluci..(Škvoreck1i
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S nástupem dalšígenerace na počátkušedesát11ich
let, nástupem zejména
zpočátkuopatrnym fieštěprr,nístati Jana Lopatky v časopiseTvtiŤjsou neseny
dikcí pŤíznačnou
pro konformnípostoj k systému),pÍicházíotevŤenější
kritika
po norovékulturněpoliticképraxe. Nastupujegeneraceopňenáo restitucihocl.
not, kterépo norová generacevykáza|az literatury:v prvníchčíslechčasopisu
TvtÍŤ
se vedle programovychproh|ášení
objevi|y nejenstati o FrantiškuHalaso.
vi, Josef.uFlorianovi,JiŤímortenovi,alejejich vliv lze Stopovati na tvorběmladlch autorri'ZdrivěrĚujícípohled Jiňíhoortena je někde u koňeneoněch návrattj do dětství,tak charakteristickychpro debuty Hanzlíkovy,Štrob|ové,
Wernische,objevujíse stopy Demlovy poetiky,signalizované
i explicitnímpŤih|ášením k němu motten ke sbírceIvanaWcrnische apod. Postupněse tak pŤedstava
začátkuepochy socialistického
urněnía konce uměníburžoazního
rozmyla, li.
teraturasvou praxí navazujena dí|aautorŮ vykázan,lch z literatury nejen Íbr.
mou deklarací'edičnírni
činyapod..ale navazováním
na jejich v cho<tiska,
na
poetiku.
Zelená
louka'
na
níž
mělo
nové
unrění
socialistického
Jejich
realismu
vyr st, neexistovala,
a konec ,,starého..
byl vlastněpomyslny.
Zkušenosts literaturou posledníchpadesáti let naznačuje,Že programová
prohlášení,zejménata o začátkučehosinovéhoa o konci nějakéepochy,nejsou
vyčerpávajícím
obrazem Iiterárníhodění.To probíházčástijim navzdory.Nejen
v dobách liberálních'ale i v padesát1ich
letech,poznamenan;ich
totalitou,kdy
byla idea nového,ale užopravdunovéhouměnívyhlášenaa mocenskypodporována,probíhalyprotisměrné
procesy,směňující
k udržení
kontinuitys uměním
pŤedchozím.
Uměle vytvoŤenymodel ,,pŤedcht1dcr1..
socialistického
uměníbyl
postupněpŤekr ván spontánním
pňíklonemk hodnotám,kteréautoŤivnímalijako Živéa inspirativní:v polovině padesát1ichlet je to oŽiven zájem o avantgardu,v létechšedesát1ich
o autory ortenovskégenerace.Tento zájem Ize doloŽit ncjen r znou uměleckouči literárněvědnou
publicistikouneboedičnímipočiny,coŽje poměrněsnadné,
evidentní,
ale v|astněméněprrikazné,
ale pĚímona
dílech,kterátehdyvznikala.Na jejich tematice'volbě Žánrrj,kompozičních
postup apod. Je tŤebazaměÍitpozornostna to, co vypovídajíuměleckétexty,kte.
réněkdyjsou i|ustracídobovfch program , alejindy hovoŤío něčemzcela1iném.Sv m zp sobem se dá Ííci,Že jsou tím zajímavéjší,
čímvícje pňekraču.jí,
nedajíse jimi Spoutat.Z toho hlediskajsou diskuse o začátcích
a koncích,pro.
váze1Ící
nástupy generacíči snrěrri,vlastně druhotné:mají v znam potud, pokud nárn nebránípoznatskutečné
děníuvnitÍliteratury.
Vraťme se zpět k rlvaze, do jaké míry jsou periodizačnímezníky, které
strukturujív1/klado literatuŤe,relevtrntnímnástrojempro uchopenímateriálu'
ktery má literárníhistorikpŤedsebou,a do jakémíryjsou jen metodologickou
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pom ckou, jejiž vj,znam nelze pŤeceřovat.Zkoumání |iterárníchděl spíšmne
vedek názoru,Žeje literárníprocesda|ekokontinuálnější,
nežjsmesi ochotni
pŤipustit'Že povědomísouvis|ostíjednotliv;Ích
generacía skupin je silnější,
nežse jeví' vycházíme-liz rtlzné|iterárnípublicistiky.PĚejdeme-liod ana|yzy
proklamacík ana| ze intertextovch vazeb,máme šancipochopitvnitŤníkontinuitu' která spojuje pŤesgeneraceautory podobnéhonaladění,vytváŤískutečnévyvojovélinie, silnějšínež programováproh|ášení.
Navzclory vnějším
vlivrjm existujejakási vnitiní pamčťliteratury,která má v|astníŽivot' i kdyŽ
vnějšíosudy literaturyovlivřují sociálníbouĚe,války a dalšíkatastrofy.EliotŮv vfrok, citovan v pŤedmluvěke knize RichardaRu|andaa Maloolma Bradburyho od puritanismuk postmodernisntu.
tuto situaci vystihuje;,'Existující
ňádje hotov dŤíve'neŽ se novédílo objeví;má-ti díIopňetrl,at
dobu, kdy bude
jeho novost pŤekonána,
musí se cel1/Ťádalespoř nepatrnězměnit [...]pŤizachovánísouladumezi star m a nov m..(Ruland-Bradbury l997: 12).Piíklady |ze hledat na kaŽdémkroku, v dávnějšía nedávnější
minulosti:nejvíceasi
vímeo stopách Máchov1ichv moderníčesképoezii, slušnépovědomímáme
o tom, Že devadesátá|éta'odmítající
Vrchlickéhoa vyŤazující
ho z literatury
jako cosi pŤežilého,
jsou nemyslitelnáprávě bez jeho tvorby a bez jeho prostŤedkující
role mezi českympros edíma světem ,,prok|et1ich
básníkrj...
Sledujemeale i vlivy autor ' kteŤíse nedosta|ido všeobecněuznávaného
kánonu,
a prestosilně ovlivřovali svénástupce:takov mi autory se z dnešního
poh|edu jeví napŤ.Jakub Deml, Richard Weiner,Ladislav KIíma.Problémje, Že tyto souvis|ostijsou ménějednoznačné,
ménězÍete|né
neŽ explicitnívyjádŤení
publicistick ch textrj.
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S nástupem dalšígenerace na počátkušedesát]/chlet' nástupem zeJména
zpočátkuopatrn;ínr(eště prvnístati Jana Lopatky v časopiseTvdí jsou neseny
dikcí pŤíznačnou
pro konfbrmnípostoj k systému),pÍicházíotevňenější
kritika
po norovékulturněpoliticképraxe. NastupujegeneraceopŤenáo restituci horl.
not,kterépo norovágeneracevykázala z literatury:v prvníchčíslech
časopisu
TvtiŤse ved|eprogramov]ichprohlášeníobjevily nejenstati o FrantiškuHalasovi, JoseÍuFlorianovi,JiŤímortenovi,alejejich vliv |ze stopovati na tvorběmla.
d ch autorťr'
Zd věrřujícípohledJiŤíhoortenaje někdeu koňeneoněch návra.
tťrdo dětství,tak charakteI.istick1ich
pro debuty Harrzlíkovy,Štroblové,
Wernische,objevujíse stopy Demlovy poetiky,signalizované
i expIicitnímpÍihlášením k němu motten ke sbírceIvanaWernischeapod. Postupněse tak pŤedstava
začátkuepochy socialistického
utněnía konce uměníburŽoazního
rozmyla,literaturasvou praxí navazujena díla autor vykázanych z literatury nejen lbrmou deklarací,edičnírni
činyapod..ale navazováním
na jejich vychodiska,na
jejich poetiku' Zelená louka' na níŽmělo novéuměnísocia|istického
realismu
vyrŮst'neexistovala,
a konec ,,Starého..
byl vlastněpomysln;i.
Zkušenosts |iteraturouposledníchpadesáti let naznačuje'Že programová
prohlášení,zejménatao začátkučehosinovéhoa o konci nějakéepochy,nejsou
vyčerpávajícím
obrazemIiterárního
dění.To probíházčástijinrnavzdory.Nejen
v dobách liberálních,ale i v pa<lesát]ich
letech,poznamenanch totalitou,kdy
byla idea nového,ale užopravdunovéhouměnívyhlášenaa mocenskypodporována,probíhalyprotisměrné
procesy,směiující
k udrŽeníkontinuitys uměním
pŤedchozím.
Uměle vytvoŤen!model ,,pŤedchťrdcr1..
socia|istického
uměníbyl
postupněpŤekr;íván
spontánním
pŤík|onem
k hodnotám,kteréautoŤivnímalijako Živéa inspirativní:v polovině padesát17ch
let je to oživenyzájem o avantgardu,v létechšedesátch o autory ortenovskégenerace'Tento zájem lze doloŽit ncjenr znou umě|eckouči Iiterárněvědnou
pub|icistikounebo edičnímipcl.
činy,coŽje poměrněsnadné,
evidentní,
ale vlastněméněprrikazné,
a|epňímona
dílech,která tehdyvznikala.Na jejich tematice,volbě žánrrj,kompozičních
ptlstuprjapod. Je tŤebazaměŤitpozornostna to, co vypovídajíuměleckétexty,kte.
réněkdyjsou i|ustracídobovychprogramrl,ale jindy hovoiío něčemzcela.ji.
ném.Sv m zp sobem se dá Ťíci,Žejsou tímzajímavější,
čímvícje pňekraču.jí.
nedajíse jimi spoutat.Z toho hlediskajsou diskuse o začátcícha koncích,pro'
vázejícínástupy generacíči směrŮ, vlastně druhotné;mají v znam potud, pokud nám nebránípoznatskutečné
děníuvnitňliteratury.
Vraťmese zpět k rivaze' do jaké míry jsou periodizačnímezníky,které
strukturujív;;7klado literatuŤe,relevantnímnástrojempro uchopenímateriálu,
ktery má literárníhistorikpňedsebou,a do jakémíryjsou jen metodologickou
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Zkoumání Iiterárníchděl spíšmne
pom ckou, jejíŽvyznam nelze pŤeceĎovat.
vedek názoru' Žeje literárníprocesdaleko kontinuálnější,
neŽjsme si ochotni
piipustit,Že povědomísouvis|ostíjednotliv]/chgeneracía skupin je silnější,
nežse jeví, vycházíme-li z rŮznéliterárnípublicistiky. Piejdeme-|i od ana|yzy
proklamacík ana|,!zeintertextov}'chvazeb' máme šancipochopit vnitŤníkon.
tinuitu, která spojuje pŤesgenerace autory podobnéhonaladění,vytváŤískuvyvojové|inie' silnějšíneŽ programováprohlášení.
tečné
Navzcloryvnějším
existujejakási vnitŤnípaměťliteratury,která má vlastníživot,i kdyŽ
m
vliv
vnějšíosudy literaturyovlivřují sociá|níbouie, války a dalšíkatastroÍy.
E|io.
túvvyrok, citovanyv piedmluvěke knize RichardaRulandaa Malcolma Bradburyho od puritanismu k postmr.sdernisntu,
tuto situaci vystihuje: ,,E,xistující
neŽ se novédílo objeví;má-li dílo pÍetrr,at
Íádje hotov dŤíve,
dobu' kdy bude
jeho novostpŤekonána,
musíse cel1 Ťádalespoiinepatrnězměnit [...]pŤizachovánísouladumezi star m a novym..(Ruland-Bradburyl997: 12).Piíklady |ze hledat na každémkroku, v dávnějšía nedávnější
minulosti:nejvíceasi
vímeo stopách Máchov1ichv moderníčesképoezii, slušnépovědomímáme
o tom, Že devadesátáléta,odmítající
Vrch|ickéhoa vyčazující
ho z literatury
jako cosi pieŽi|ého,
jsou nemyslite|náprávě bez jeho tvorby a bez jeho prostŤedkující
role mezi česk1improstŤedím
a světem,,proklet1/ch
básníkŮ.,.Sledujemeale i vlivy autorti,kteŤíse nedostalido všeobecněuznávanéhokánonu,
a pŤestosi]ně ovlivĎovalisvénástupce:takovyrniautory se z dnešního
poh|edu jeví napŤ.Jakub Deml, Richard Weiner,Ladislav Klíma. Problémje, že tyto souvislostijsou ménějednoznačné,
ménězÍete|né
nežexplicitnívyjádŤení
publicisticklch textri.

Literatura
KOCOUREK, Vítězslav
l953 ,,Čapkovyobrázky z domova,.'dos|ov in K. Čapek:obruizky z domova
(Praha:Čs.spisovatel)
RULAND, Richard - BRADBURY Malcolm
1991 od puritanismu k postmodernŽ (Praha)
Šel-ne, FrantišekXaver
|92.| ,,Fráía Šrárnekči|i jak konzervovati meruřky.., Tvorba 2, bŤezen,str.
74_83

399

PÍíběh'prostor,konec
- stÍedoevropskáliteraturajako téma
v českékulturnídebatěosmdesátfchlet

ŠKVoRECKÍ Josef
1959,,DopisJosefaŠkvoreckého
Svazučeskoslovenskych
spisovatel z ledna
1959..'cit. podleM. Bauer:,,Zbabě|ci
v |ednul959..,edice7vory,sv. 13,str'
l0
VoDIČKA, Felix
l957 ',Doslov..,in F. Šrámek:
Tělo(Praha..
Čs.spisovatel)

PETER BUGGE

Po dlouhépŤestávcezažilv osmdesát1ichletechpojem stŤední
Evropa velkou renesanciv českéneoficiální a exilovéku|turnídebatě.Diskuse se pňitomtočila
(zvláštěv první fázi debatyaždo roku 1987)kolem kulturních,a pŤedevším
liEvropy' Zatímcojejíhistoricko-sociologickédimenze
terárníchaspektŮstŤední
zristalyvíce v pozadí(KŤen l989: l3). Kunderov;/mislovy, stŤední
Evropa nenístát, ,je to kultura nebo osud..,(Kundera 1986: l 39)' jaklsi ,,stavducha,,.
PŤesvyzdviženístňedoevropské
literatury a kultury na rikor cizí a neautentické
politiky se nám všakzdá, Žev prezenÍacia interpretacistŤedoevropské
literatury její svébytnostia drileŽitosti_ je zdirazřován pĚedevším
její mimoliterární v znarn,žetato literaturaje čtenav první Ěadějako filozofická nebo historiografická
vypověď o stavu nejen regionu samotného,ale i Evropy a světa. Klíčovymi texty
jsou tu BělohradskéhoMitteleuropa: rakouská Ťíše
jako metafora,|velk;Íesej od
JoseÍ'a
Kroutvora StňedníEvropa:Torzo omílané
historií,obojíz r. 1981,a ovšem
i Kunderrjv Únos Západu z r, |984, U všechtŤíse vede _ prostŤednictvím
interpretace stĚedoevropské
literatury - Spor o smys| evropsk;ich dějin a společnlm
jmenovatelemvšechtŤíautor je strach,aby nebyl pŤíběhstŤedoevropské
kultury,
a tími kultury české,
od|oŽen,aby nebyl pojímánjako pĚíběhužjen v minulémčaSu, tj. ze současného
Motiv konce je téměŤvšudypŤíhlediska jako ,,nepňíběh...
tomn! a stÍedoevropské
kultuŤeje pŤisuzovánazv|áštníschopnostvytušitči piedjímathrozby i v celoevropském
(Kundera 1986: l4l, Bělohradsh./1981:
měŤítku
38).Diskuse tak odhalujenejendějinnostliteraturyale i ,,pĚíběhovost..dějin
(nebo dějepisectví):
všemizádějiny zde vystupujívelmi patrnějako ,,metapííběh,.se
kladníminarativnímiatributy,protagonisty(zlfmi Rusy, statečn;imiStňedoevropanY - zvláště ovšem spisovate|i,nic nechápajícímiZápadoevropany)' napínav1ím
syžetem,závěrečnoukatarzí(aťštastnou,tragickou, nebo ironickou) apod.
I
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Bělohradského esej existuje v dvou odlišn1y'chpodobách. Yyše| v Proměn ch pod názvem Útěk k uniformě
a pád poÍádku. Švejkjako součáststŤedoevropské|iteratury (Bě|ohradsk! l 98 | ) a pak v redigované vezi pod
vfše uveden]ímniízvem (Bě|ohradskÝ |99l ) ve sborníku Píimzení svět juko politicbÍ pnblén.
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ŠxvoRBcrÝ Josef

1959,,DopisJosefaŠkvoreckého
spisovatelri
z ledna
Svazučeskoslovensk;Ích
podleM. Bauer:,,Zbabělciv lednul959..,ediceTvary,sv,13,str'
1959,,,cit,
10

PÍíběh'prostor,konec
. stÍedoevropská|iteraturajako téma
,lv českéku|turní
debatě osmdesát1ichlet

voDIČKA, Felix
1957,,Doslov..,
Tělo(Praha:Čs.spisovatel)
in F. Šrámek:

PETER BUGGE

|etechpojem stňední
Evropa velkou rePo dlouhépňestávcezažilv osmdesát]Ích
nesanci v českéneoficiální a exilovékulturnídebatě.Diskuse se pŤitomtočila
(zvláštěv první fázi debatyaždo roku 1987)kolem kulturních,a pŤedevším
liEvropy, zatimcojejí historicko-sociologickédimenze
terárníchaspektristŤední
Evropa nezústalyvíce v pozadí(KŤen 1989: l3). Kunderovymi slovy' stŤední
nístát' ,je to kultura nebo osud..,(Kundera l986: l39)' jak;isi ',stavducha...
PŤesvyzdviŽení stŤedoevropské
literatury a kultury na kor cizí a neautentické
politiky se nám však zdá, Žev prezentacia interpretacistŤedoevropské
literaturyjejí mimoliterární v!její svébytnostia driležitosti_ je zd razřován pŤedevším
znarn,Žetato literaturaje čtenav první Ěadějako filozofická nebo historiografická
v1fpověďo stavu nejen regionu samotného,ale i Evropy a světa. Klíčovlmi texty
jsou tu BělohradskéhoMitteleuropa: rakouská Ííše
jako metafora,' vello.iesej od
JoseÍ.a
Kroutvora StŤedníEvropa: Torzo omí|anéhistorií,obojí z r' l98l' a ovšem
i Kunderuv Únos Západu z r. 1984. U všechtŤíse vede - prostŤednictvím
interpretacestňedoevropské
literatury - Spor o smysl evropsk;ich dějin a společn m
jmenovatelemvšechtŤíautoruje strach,aby nebyl piíběh stŤedoevropské
kultury,
atím i kultury české,
odložen,aby nebyl pojímánjako pŤíběhuŽjen v minulémčaMotiv konce je téměŤvšudypŤí$u, tj. ze současného
hlediska jako ,,nepÍíběh...
tomn a stŤedoevropské
pŤisuzována
zv|áštní
schopnostvytušitči pňedkultuŤeje
jímathrozby i v celoevropském
měňítku(Kundera |986:141, Bělohradsk1/1981:
(ne38).Diskuse tak odhalujenejendějinnostliteratury,ale i ,,pĚíběhovost..dějin
jako
patrně
bo dějepisectví):
ve|mi
všemi
zá,,metapŤíběh..se
dějiny zde vystupují
kladníminarativnímiatributy,protagonisty(zl;/mi Rusy, statečn;/mi
StŤedoevropany _ zvláště ovšem spisovateli, nic nechápajícímiZápadoevropany),napínav1im
syžetem,závěrečnoukaÍarzi(aťštastnou'tragickou, nebo ironickou) apod.
'
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Bělohradského esej existuje v dvou odlišnfch podobách. Yyše| v Proměn tá pod názvem Útěk k uniformě
a pád poŤádku. Švejkj ako součáststŤedoevropské|iteratury (Bělohradsk! l 98 l ) a pak v redigované verzi pod
qfše uveden]ímnázvem (Bělohradsk! |99l) ve sborníku PŤirození nět juko politicbí. problén.
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ZÁá se nám dále, žestŤední
Evropa - jako idea či metaforav tétodebatě- je
pÍedevším
obrazem českéhoproblému,jakousi novou obměnou staré,,české
promítanéna většíp|átno',I geneticky navazujestŤedoevropská
ot.ázky,,,
deba.
ta osmdesátlch let pÍímona diskuse ze šedesát1ich
|et o českémpostavenív Ev.
ropě,Ja napň.Milan Kundera rozebíralvšechnasvá klíčovátématav českém
kontextudŤíve,nežje zača|prezenÍovat
jako bytostněstŤedoevropská.

Pozadí stÍedoevropské renesance
Je-li však zorn! rÍhelstále ještěčesk!,hlásí se otázka, pročjsou česképroblé.
my najednouoděny stŤedoevropsklmišatya pročprávě v osmdesát1ichletech.j
K tornu asi pňispělyčtyŤiokolnosti:
l) V píevažující
dichotomii Západ_Ylchod figurova|aČSsR jako součást
jednotnéhosovětskéhob|oku.A byl-li Sovětskj svaz identifikován jakojedin!
zdroj tétomizérie,byl pojem stŤední
Evropa činn;/mnástrojemjak k zdrirazĎováníodstupu od SSSR' tak ke kritice ,,zv;ichodnění..regionu
nejen mocensko-politicky, ale i v očichZápadu. Jest|i ale stŤedníEvropa ričelněvylučuje
Rusko, spl1/vána druhéstraněve|mi snadnos Německem (odlišovatzde umína.
opak ,,s|ovanství..a
V osmdesát1ich
letechvšakuŽ nebylaněmecká
''V]l'chod..).
:

hrozbadominantnímtématema to uvolnilo prostorpro českéztotožřováníse se
5ťedoevropanstvím.
zkušenostize ',soukromychvzpour..:ani Mad'ar m, ani Polák m,
2) Špatné
Čechrim
a
Slovákrjm se individuální konÍiontacese sovětsk m svazem neani
povedla a tyto nezdary hodně pňispěly k hledání širšíhorámce. Toto hledání
ovlivnila i upŤímnávrile vyhnout se nacionalismu,,,Svěracíkazajce..čistěnárehabilitaci židovské(a do menšímíry
rodníperspektivy,patrná i v současné
minulosti
země.
i německé)
3) Skryt1/mnebo vÝSlovnymadresátemtěchto vahje častozápadníEvropa:
kultury a použitívelikán ' jako jsou Freud,
evokace velké stňedoevropské
jako
Musil,
WerÍ.el,
pŤirozerré
KaÍka,
součásti,,naší..
ku|turyje mimo do.
Broch,
mov mnohem p sobivějšíneŽ čistě národníŽa|ozpév.Skrz stŤedníEvropu se
chtěli Češi(stejnějako Mad'aŤia další)vymknout opomíjenía odumíránína periferii nebo i mimo obzor západoevropskéhopoh|edu.
k evokaci
4) Na obecnějšírirovni poskytla stňedníEvropa i vhodnou pŤíležitost
jak to činilajiŽ obrozeneckáideologiev ideji z|atého
mytick1/chkonotacístŤedu,
jako obecnéa Zároveř i českéhodnoty (Macura 1995:
stŤedunebo ,'stňedovosti.,
l70-78)'. Cel! tentoobrozeneckyinventaŤ
mytickÝchctnostístŤedunajdemei ve
Evropu
stňedoevropské
debatěosmdesátÝchlet. Petr Pithart píše'Že chápe,,stŤední
jako stÍízlivou,
(Pithartl990: 3 13)'
skeptickou,nicméněvytrvalouvri|ipo syntéze,,
a Josef Kroutvor zahajujesvrij esej o stŤední
Evropě ironick;im konstatováním:

V osmdesát1ich|etech nachiizíre ovšemčastov pňih|ašování
se ke stfudníEvropě vážně míněn;ípokus o to' vyhnout s

Zkoprsémunacionalismu. a|e piesto nemŮžere nesouh|asitse ávěrem V|adimíra Macury, Že,,stejněja-

Ve StŤední
Evropěje všechnoploché,pěkně srovnanédo roviny, podÍízepr měru. Lidé se vyhlbají extrémúma nemajío ně Zánévšeobecnému
jem. Tradice biedermeieru spěšněpÍeživávšechnyrežimy,mÓdy a styly.
Zlatá stŤední
cestaje cestou stŤedníEvropy.
(Kroutvor 1990:49)s

ko téma ,evropanství.a ,s|oYanství.je i ,stŤedmvropanství.piedevšímatributem českéhosebevymrení, a dokonce'sebeocenění. vúčinárodrim jin!m.. (Macum |997 : 20).
.

I pŤednáškaKrla Kosíka z roku |969 Co 'ie stÍednÍEvropa? (nenašlijsme dosud jiné texty z tohoto období' které
pŤímov nIizvu tematizují ruro otázku), definuje stŤedníEvropu jen ajen z českéhohlediska - a česk/mi pŤík|ady
_ v politické a duchovní opozici k Rusrjm a k Němcúm. V Kosíkově podání vrjbec nefigurují napÍíkladPo|áci
a MadaŤi,srovnávány.jsoujenom českéa pÍedevším
v dčíněmeckénebo rakouskéosobnostijako v následujícírn

.

seznarnulidí. kteÍík rozhovoru o stÍedníEvropě v;/znamněpŤissIi: ''GriIlparzer' Pa|ack!, Hege|, Schellíng,SchIe.
ge|,Havlíček'Mácha, ale rakéHofmannstha|,Montesquieu.HÓlder|in a samozrejmědalšía další..(Kosík|995:

nosí' a ovšem i v ideji českérilohy zprostŤedkovate|ství,
'|akji historicky definuje FrantišekPa|ack1/'Konečněbyl
kvalitjevťrrnimostŤedovlch..(Macura l 995: l74)'
stied vnímánjako syntéza'Macurovymi slovyjako ',soustÍedění
o používríní
a funkcích pojmu stiední Evropy v českémhistorickémkontextu viz Bugge |997 a|999.

74). StŤedníEvropa rnožnávystupujejako domov rna|;/chnárodťr'a|e mezi nimi stojíjenom Češiza zmínku' a Kosíkje poměŤujejen se zástupci ve|ikfch národri. Pro Kosíkaje tak stňedníEvropa nretaforoujen pro česk1Í
génius
a pro nebezpečí,kterépr;/ohrožuje Evropu, jestliže zák|adnímuvyznamu tohoto génianerozumí'
I jinak mticipuie Kosíkťtvesej pozdějšídiskusi' Najdeme tu pŤedstavu,Že rozklad stŤedníEvropyje znamenínt
pro celou Evropu. a pdem stÍeduje používánv zcela mytické podobě' když píše'že ,,v zániku stŤedníEvropy se
oh|ašujeztráta stŤedu.Katastrofa v jednéčástiEvropy s stává varovn:Ímznamením,že celÝ kontinentjiŽ ztratll
stŤeda lidstvo se vych!|i|o na periférii.do okajovosti a odvorenosti..(ibid.: 84). A i když se Kosík porněrně čas.
to zmiĎuje o mužícha ženáchzr, světa |iteratury- zejÍnenao Máchovi, Němcové, Havlíčkovia Ha|asovi _ sou.
jako čIověk'
stÍeďujese na politické nebo mmvní dimenze.iejich Života a děl' Thkje napŤ.Mácha líčenpňedevším
kter/ objevil .,zak|adare|skoumoc.. národa (ibid': 7.5)!
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Stňedtu ovšem Í.ungovalnejen zeměpisně, ate i napÍ'v chápání S|ovanr)jako ',stÍedně..vysok;/ch've zdriroliová.
ní ,,z|atéstŤednícesty..jako českehopolitického programu, v pŤedstavácho ideálu literatury která nejde do kraj-

,

Na druhéstraně je sÍŤedniEvropa častolíčena_ a tento motiv spíšdopl Ďuje než vylučuje pŤedchozí_ jako kŤeh.
ká loď na rozbouŤenémmoii ,,velk!ch.. dějin, plující nejistě od Zipadu k Vlchodu a zpět' Tento obrz najdeme
napiíklad v maďďské diskusi o historické specifičnosti stňedrevropskéhoregionu, ale i u historika Jana KÍena
(napŤ.v eseji Historické proněnr.čzi:trvíz roku |987; KŤen l992) funguje ta(o pÍedstavap|aváníjako leitmotiv,
i kdyžje většinou podána méně obrazn;Ínrzpťrsobem'Naznačuje to. že stÍedníEvropajako diskursivní kon.
konflikt mezi německou MiltaletlroPou a stÍedstrukt vystupuje v mnoha podobách; neien Že máme ,,k|asick1/..
ní Evropou mal1ich _ dato by se Ííci habsbursklch - národrl mezi Německem a Ruskem, a|e i napi maďarská
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Z,dáse nám dále, žestíedníEvropa - jako idea či metaforav tétodebatě- je
pŤedevším
obrazem českéhoproblému,jakousi novou obměnou staré,,české
otázky,,,promítanéna většíplátno., I geneticky navazujestŤedoevropská
debata osmdesát1ich|et pňímona diskuse ze šedesát;/ch
postavenív Ev.
|et o českém
ropě,r a napŤ.Milan Kundera rozebíra|všechnasvá klíčovátématav českém
kontextu dÍíve'neŽje zača|prezentovatjako bytostně stŤedoevropská.

Pozadí stiedoevropské renesance
Je-li však zorn1irihe|stále ještěčesk;/'h|ásíse otázka, pročjsou česképroblémy najednouoděny stŤedoevropskmi šatya pročprávě v osmdesát1/ch
letech?
K tomu asi pŤispělyčtyŤiokolnosti:
1) V pŤevažující
dichotomii Západ_Yjchod figurovala ČssR jako součást
jednotnéhosovětskéhobloku. A byl-li Sovětsky svaz identifikován jakojedinj
zdroj tétomizérie,byl pojem stŤední
Evropa ričinnlm nástrojemjak k zd razřování odstupu od SSSR' tak ke kritice ,,zvychodnění.,regionunejen mocensko-politicky, ale i v očichZápadu' Jestli a|e stÍedníEvropa ričelněvylučuje
Rusko' splyvá na druhéstraněvelmi snadnos Německem (odlišovatzde umí naopak ,,slovanství..a
''Vychod..).V osmdesátlchletechvšakuŽ nebylaněmecká
.

Wozbadominantnímtématema to uvolnilo prostorpro českéztotoŽřováníse se
5fiedoevropanstvím.
zkušenostiZe ,,Soukromychvzpour..:ani Mad'arrjm,ani PolákŮm,
2) Špatné
a
Slovákrjm se individuální konfrontacese sovětsk:ímSvazemneČechŮm
ani
a
tyto
nezdary hodně píispě|y k hledání širšíhorámce. Toto hledání
povedla
i
vrile vyhnout se nacionalismu,,,svěracíkazajce,,čistěnáupÍímná
ovlivnila
perspektivy,
patrná
i v současné
rehabi|itacižidovské(a do menšímíry
rodní
minulosti
země,
i německé)
3) SkrytÝm nebo vÝS|ovnymadresátemtěchtorivahje častozápadni Evropa:
kultury a pouŽití velikán , jako jsou Freud,
evokace velké stŤedoevropské
jako
pŤirozené
ku|turyje mimo doMusil,
Werfel,
Kafka,
Součásti,'naší..
Broch,
Evropu se
Skrz stŤední
mov mnohem p sobivějšínež čistěnárodníža|ozpév,
chtěli Češi(stejnějako MaďaŤia další)vymknout opomíjenía odumíránína periferii nebo i mimo obzor západoevropskéhopohledu'
4) Na obecnějšírirovni poskytla stÍedníEvropa i vhodnou príležitostk evokaci
mytick;/chkonotacístŤedu'jak to činilajiž obrozenecká ideologie v ideji zlatého
jako obecnéa Zároveř i českéhodnoty (Macura 1995:
stÍedunebo ,,stŤedovosti..
|7u78)., Cel tento obrozeneck! inventáňmytick1/chctnostístÍedunajdeme i ve
stňedoevropské
debatěosmdesátÝchlet. Petr Pithart píše,Že chápe ,,stŤďníEvropu
(Pithart1990:3 l3)'
jako stŤízlivou,
skeptickou,nicméněvytrvalouvtili po syntéze..
a Josef Kroutvor zahajujesvrij esej o stÍedníEvropě ironicklm konstatováním:

V osmdesát1/chletech nachiízímeovšem častov pŤih|ašování
se ke stŤedníEvropě vážně míněn! pokus o to, vyhnout se Lizkoprsémunaciona|ismu' a|e pÍestonemťlžem nesouh|asitse závěrem Vladimíra Macury, že,,ste'něja-

Ve stŤedníEvropěje Všechnoploché,pěkně srovnanédo roviny, podŤízeprŮměru.Lidé se vyhlbají extrém m a nemajío ně Zánévšeobecnému
jem. Tradice biedermeierurispěšněpÍeŽívávšechnyreŽimy,mÓdy a sty|y.
Zlatá stŤední
cestaje cestou stňedníEvropy.
íKroutvor 1990;49)5

ko téma ,evropanství.a ,s|ovanství.je i ,stiedoevropanství.pčedevším
atributem českéhosebevymezení,a dt>
konce,sebeocenění. v či nrírod m jin!m.. (Macura 1997: 20).
]

I pŤednáškaKarla Kosíka z roku l 969 Co je stŤedníEvropa? (nenaš|ijsme dosud jiné texty z tohoto období,kreré
piímo v názvu tematizují tuto otiíZkT),definuje stŤedníEvropu jen ajen z českéhohlediska _ a česklmi piíklady
_ v politické a duchovní opozici k Rusr]m a k Němcúm' V Kosíkově podání vúbec nefigurují napiík|ad Po)áci

.

gel, Hav|íček'Mácha, a|e takéHofmannstha|,Montequieu. HÓ|derlin a samoďejmě da|šía dalšÍ..(Kosík|995:

StÍedtu ovšem fungova| nejen zeměpisně, a|e i napŤ.v chápání S|ovanrijako ''stÍedně..vysokfch' ve zdl]rzřová.
ní ''z|arés ední cesty..iako českéhopo|itickéhoprogramu, v piedstavách o ideálu |iteratury,která nejde do krajností,aovšem i v ideji české lohy zprostÍedkovatelství,jakjihistoricky definuje FrantišekPalack!' Konečněbyl

74). StÍedníEvropa možná vystupujejako domov rna|;|chniírodri,a|e mezi nimi stojí'ienom Češiza zmínku, a Ko.
síkje poměŤujejen se zástupci ve|ikych niifodťl.Pro Kosíka je tak stŤedníEvropa metaforoujen plo česh/ génius

kva|itjevri mimostiedov;/ch..(Macura l995: l74).
stied Vnímánjako syntéza,Macurov:'mi sIovyjako ,'stlustŤedění
o používánía funkcích pojmu stiední Evropy v českémhistorickémkontextu viz Bugge l997 a l999.

aMaďaŤi,srovnáványjsoujenomčeskéapŤedevšímvťrdčíněmeckéneborakouskéosobnostijakovnásledujícím
seznamu |idí,kteĚík rozhovoru o stibdníEvropě vlznamně pŤisÉ|i:''cri||pauer, Palack!, Hegel, Schelling' Sch|e-

a pro nebezpečÍ,
kterépr;/ ohrožujeEvropu, jestliže ziíkladnímuvlznamu rohoto génianerozumí'
I jinak anticipuje Kosíkúvesej pozdějšídiskusi. Najderc tu pŤedstavu,Že rozklad stŤedníEvropyje znamením
pro celou Evropu. a pojem stÍeduje používánv zce|a rnytickéPďobě, když píše.Že,.v ániku stŤedníEvropy se
ohlašujeztráta stŤedu.Katiltrofa v jedné částiEvropy * stává vrovn1/m znarnením,že ce|y kontinentjiŽ zEaul
stied a |idstvo se vychlli|o na periférii.do okajovosti a odvozenosti..(ibid': 84). A i když se Kosík porněrně často zmiĎuje o mužícha ženách ze světa |iteratury_ zejménao Máchovi, Němcové, Hav|íčkovia Halasovi _ sou.
stŤeďujese na po|itickénebo mravnídimenzejejich životaa dě|' Takje napŤ.Mácha |íčenpŤedevšímjakočlověk'
kter;/objevi| .,zakladateIskoumoc.. nríroda(ibid.: 75)|
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Na druhéstraně je stŤedníEvropa častolíčena- a rento motiv spíšdoplíuje než vylučuje pŤedchozí-jako Keh.
ká toď na rozbouŤenémmoÍi ',ve|k!ch..dějin, plujícínejistě od Zpadu k Vlchodu a zpět. Tento obru najdeme
napŤíkladv maďarskédiskusi o historické specifičnosti stňedoevropskéhoregionu' a|e i u historika Jana Kňena
(napi v eseji Historické proněnr. črš:sÍví
z roku | 987; KŤen l 992) funguje tato pŤedstavap|aváníjako |eitmotiv,
i kdyŽ je většinou podána méně obraznlm zpúsobem. Naznačuje to. že slŤedníEvropa jako diskursivní kon.
strukt Yystupuje v mnoha podobách; nejen že míme ''klasicky.. konf|ik( mezi německou MílteleumPok ^ slíední Evropou mal1Ích- tla|o by se Íícihabsburskych _ národú mezi Německem a Ruskem, ale i napí maďarská
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Have|: PŤíběha dějiny proti totaIitě
Hnací silou celédiskuse byl však strach,žeje českákultura (v rizkémi v nejširšíms|ova smyslu) uŽ váŽně ohroženastá|!m t|akem totalitníhoreŽimu. Jak
tentototalitnít|ak souvisís pňíběhem,velmi pňesvědčivě
vysvět|i|Vác|av Havel
v svémeseji z roku |987 Pňíběha totalita.Have| začÍná
malou anekdotou,která se stanemetaforou:politick;Ívězeťl,těžk! astmatik'je odsouzenk dlouhému
vězeni a navícvšichnina ce|ekouÍía on nemťrže
d1chat.JistáAmeričankachce
pomoci, zatelefonujeredaktoroviamerickéhodeníkua ten jí odpovídá:,,Zavolej mi' až ten č|ověkumÍe'.,Have|tu naše|vhodn obraz pro českouposttota_
|itníspo|ečnost:
astma nenístory, kdeŽto smrt je odedávna zák|adnimprvkem
kaŽdéhoskutečného
pŤíběhu.
Tota|itnírežimvšak nechává společnostve stavu
věčné,,astmatizace,,,
protožebytostněničípŤíběhy,
a tím i dějiny samy:
S destrukcípňíběhu
mizínutněi pocit dějinnosti:prvníp li sedmdesátfch
let v Československumám osobně v pamětijako dobujakéhosi,,zastave.
ní dějin..:veŤejné
děníjako by ztratilo strukturu,spád, směr, rytmus a tajemství;nevím,co bylo dŤíva co později' čímse jeden rok lišil od druhého, co se vlastně dělo, a zdá si mi, Že je to celkem jedno: spolu s nepŤedvídatelností
se vytrácíi sám pocit smyslu.[...]
Dějiny byly nahrazeny pseudodějinami,rytmizovanymi kalendáÍem
v;iročí,sjezd , oslav a spartakiád.
(Havel 1989: I 12-13)

Bě|ohradskÝ: obhaioba

Haye| rozebirá vymíránípÍíběhuv rámci politickérn,jako ričinekpozdního
Jiní však spoji|i tento jev s ku|turním,niko|i s politotalitníhoSystému'7
kontextem,
s
ohroŽen m Stavem stŤedoevropského
regionu a jeho
tickym
podléháním
kulturním
v|ivrim.
cizím
Pro
Václava
Bě|ohradského
možn;/m
a se
je stŤedníEvropa bytostně svázána s ,,rozpadající
se rakouskou ňíší..
ptiRakouskem,.'
všichni
u
něho
fi|ozofové
Skoro
uvedení
autoŤi
a
,,starym
j
s
ou
(
v
!
j
i
m
k
a
m
i
p
r
v
n
í
c
h
v
n
e
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o
d
e
s
e
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i
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e
t
í
c
h
2
0
'
d
v
o
u
t
Ť
e
c
h
s
t
o
|
e
t
í
sobili
jenom Kundera a Konrád) a Skoro všechnajménajsou českánebo německá., Takže píše.liBělohradsk! s nadšenímo tom, jak ',tělo' Žena, dětství,
slovanskéjazyky mocnáňství,jeho tajemná periférie,tak nádherně Zachycená v románech Josefa Rotha, sama jeho mnohonárodnostvystupujíve stŤejako místaov|ádanánebezpečnou'podvratnouživotní
doevropskéliteratuŤe
mnohoznačností
[...]..(Bě|ohradsk1/1981 41), nutno ňíci,Že tato podvratná
Se u Bělohradskéhosama moc neprojevuje.
mnohoznačnost
civiliV prvníčástisvéhoeseje m|uvíBělohradsky obecně o stŤedoevropské
Evropa
že stŤední
zaci a o ideji stŤedníEvropy' Setkáme se zde s pŤedstavou,
'

diskuse. Není to p|ně pÍesné'už proto, Že Havel sám
Have| je častolíčenjako jeden z iniciátoru stÍedoevropské
stňedníEvropa pouŽívaljen málokdy a ce|kem nesystematicky.V eseji Anatomie jedné

pÍedrokem |989 vltuu

zdrženlir,ostiz roku 1985 se vyjadftrje o stiední Evropč zpt)sobem. kter/ p|ně odpovídá zák|adní nomě. Píše:
Evropa ['''] neodmyslitelně patkter:'mje stŤední
.,Myslím, žek duchovnímu,kulturnímua mentálnímuÍ.enoménu,
Ťi i zvláštnístŤerlmvropskáskepse' Má rná|o společnéhonapÍíklads ang|icklm skepticismem:je v bec dost potéměĚtak' jako by tu byl člověk vybaven nějaklm vnitínímradďem schopn nl rozpodivná ['''] Někdy to pťrsobí

Havel dá|e spojuje toto zestátněníčasua dějin s marxistickou Íilozofiídějin'
která redukuje veškerourozmanitostna hrstku zákonitostí:,,A jelikož tajemství
je jen artikulovanétajemstvíčIověka,začalydějiny ztrácet lidsk1/obpŤíběhu
sah.. (ibid.: l l4). Dťr|ežity
zde je pŤedevším
Havlrjv závěr, Že ,,zápas pŤíběhu
a dějin s jejich znicotřovánímje taképŤíběh
a taképatiído dějin..(ibid': 1 18)..

dokiíat..(Havel |989:61)'
dávno pŤedtím.nežje ho lnožnovidět ajeho nebezpečnost
znat blíŽící
se nebezpečí
se vyznačujíprorockou schopnostítušitblížícíse hrozbu, najdeme i u Kunde.
Tuto pŤedstal'u.že StÍedoevropané
ry a Bělohradského'Na rlruhéstraně mluví Havel, i v tom(éžtextu (napŤ.na str 57 a 83)' o .,vfchodoevropskfch
disidentech..a uvedeny citátje. zdá se'jedin1/mpÍíklademzjeho text z osmdesátych let, kde používápojntu stŤedpodobě. Jinak - a to asi Proto, žepšesveškerounepo|itičnostjeHavlova agenda skoro vždy
níEvropa v pŤíznakové
politická _ pŤevaŽujevelmi patrně dichotomie Z4pad_V1Íchods Čecharnive v/chodním bloku.
,

ďaÍsky pŤístupk otázce stŤedníEvropyje piedevšímhistoricko-sociologick;/, kdeŽto Češipreferují kulturní pŤí.

(kteroujsme vidě|i i u Kosíka)je podle KŤenatypická pro celou stĚeTato časováa národnostníjedntlstrannost
identity dodává, Že ''mí.
doevropskoudebatu osmdesátychIet (KŤen |992,:96).KŤenk otázce stŤedoevropské

s t u p ( J u d t l 9 8 8 : 2 2 3 a n . ) , a p i e s v l j i m k y , . i a k o j e G yr g y K o n r á d n a j e d n é s r r a n ě a J a n K Ť e n n e b o J a r o s | a v K r e j .
čína strmě druhé, se zdá, žejeho ávěr ce|kem p|atí. Kien sám opětovně vyzdvihuje - a kritizuje - vllučné
na kulturu a |iteraturu(KŤen |989: |3,97).
českézaměŤení

regioná|ním
spo|ečném
ní-li se však pojmem identitataképovědomí,nelze o žádnémprožitéma zvnitŤněném
nenávisti..
Evropa byIa dIouho spo|ečenstvím
povědomíhovoŤit..(ibid.:l08). Jinde dokonce píše.ze ',stÍední
(KŤen l989: 20)-

Hav|ova ana|3ízajeve|nri piesvědčivá.ale v číchočíchsc má česk! životstát zase piíběhem?SamozÍejmě,že
už na začátku:západníredaktor
se mají Ceši stát opět pány v|asrníchdějin, a|eje ru i jin! adresát,naznačen;/

Na Bělohradskéhočlánek(Bě|ohradsk]|l98la) reagova|kriticky i Slovák Jozef Špetko.Špetkovize zdá,
že Bě]ohradskéhostŤedníEvropa _ ačko|istŤedoevropskypros(oÍv jeho textu vt]bec není vymezen se v pod.
statět]íkájenom staréCis|ajtániea že v:/chodníčástistiedníEvropy' kde šel vfvoj, i literární,častozcelajin;/msměrem, neŽje u Bělohradskéholičeno,vrjbec nejsouvjeho rÍvaháchziltoupeny' t na Bělohradskéhopo.

stŤedníEvropa se patrně lišíod stŤedníEvropy českénebo polské.Ang|ickÝ historik Tony Judt postňehl,že ma-

n

nedějinnosti života

jako ztě|esněníZápadu' Stát se pŤíběhemo očíchZápadu' získat pozornost a pochopení, i to.ie cílem Havlova
diskuse'
eseje,a. jak už naznačeno.i stŤedoevropské
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kus vytvoŤitanalogii mezi t.i|ozoflía literaturouse dívá Špetkoskepticky (Špetkol982)'
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Have|: PÍíběh a děiiny proti totaIitě

I

Hnací silou celédiskuse by| však strach,Že je českáku|tura(v rlzkémi v ne.;.
širšíms|ova smyslu) už vážněohroženastál]im t|akem tota|itníhorežimu.Jak
tentototalitnítlak souvisís pÍíběhem,velmi pňesvědčivě
vysvětlil Václav Havel
v svémeseji z roku |987 Príběha totalita.Have| začínámalou anekdotou,která se stanemetaforou:politick1/vězeŤt'těŽk! astmatik,je odsouzenk d|ouhému
vězenía navícvšichnina cele kouŤía on nemriŽed17chat.
JistáAmeričankachce
pomoci, zatelefonujeredaktoroviamerickéhodeníkua ten jí odpovídá:,,Zavolej mi, až ten člověk umňe...Haveltu našelvhodn1/obraz pro českouposttota.
litní společnost;astma nenístory, kdeŽto smrt je odedávna základnímprvkern
každéhoskutečného
pÍíběhu.Tota|itníreŽim však nechává společnostve Stavu
věčné,'astmatizace,.,
protoŽebytostněničípňíběhy,a tím i dějiny samy:
S destrukcípŤíběhumizí nutně i pocit dějinnosti:prvnípri|i sedmdesát;i
ch
let v Československumám osobně v pamětijako dobu jakéhosi,,zastavení dějin..:veŤejné
děníjako by ztrati|ostrukturu,spád, směr, rytmus a tajemství;nevím,co bylo dŤíva co později, čímse jeden rok lišil od druhého, co se vlastně dě|o,a zdá si mi, Žeje to celkem jedno: spolu s nepŤedvídate|ností
se vytrácíi sám pocit smyslu.[...]
Dějiny byly nahrazeny pseudodějinami,rytmizovanymi kalendáŤenr
v1iročí,
sjezdri,oslav a spartakiád.
(Havel 1989: I 12-13)

Bělohradskf:

stŤedníEvropa se patrně lišíod stŤedníEvropy českénebo polské.Ang|ick! historik Tony Judt postíeh|.že nta.
stup (Judt l988: 223 a n.),a pies vljimky,jakoje GyÓrgy KonÍádnajednéstraněaJan KŤenneboJaros|avKrejčína straně druhé' se zdá, že.jeho závěr celkem platí. Kčen sám opětovně vyzdvihuje _ a kritizuje _ vy|u!.né
českézaměčení
na ku|turua |iteraturu(KŤen |989: l3,97)'
o

Hav|ova ana|/zaje velni piesvědčivá. a|e v číchočíchsc má česk1Í
život stát zase pŤíběhem?SamozŤejmě' Že
se mají Ceši stát opět pány v|astníchdějin' a|eje tu i jin:Í adresát, nznačen:y'uŽ na začátku: západní redaktoÍ
jako ztělesněníZápadu. stát se pŤíběhem
o očíchZápadu' získatpozornosta pochopení'i toje cíIemHavlova
diskuse'
escje, a. jak uŽ naznačeno.i stredoevropské
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nedějinnosti života

Havel rozebírávymíránípÍíběhuv rámci politickérn,jako ričinekpozdního
Jiní však spoji|i tento jev s ku|turním,nikoli s politotalitníhosystému.7
kontextem,
s
ohroženlm Stavem stňedoevropského
regionu a jeho
tickym
podléháním
cizím
ku|turním
vlivrim.
Pro
Vác|ava
Bě|ohradského
možnym
je stŤedníEvropa bytostně svázána s ,,rozpadající
a se
se rakouskou Ťíší..
m
Rakouskem..,
všichni
p .
Skoro
u
něho
uvedení
autoŤi
a
filozofové
,,star
jsou
(v1/jimkami
v
prvních
dvou
nebo
tŤech
deseti|etích
20.
století
sobili
jenom Kundera a Konrád) a skoro všechnajménajsou českánebo německá.ETakže píše-liBělohradsky s nadšenímo tom, jak ,,tělo' žena,dětství,
slovanskéjazyky mocnáiství, jeho tajemná periférie' tak nádherně zachycená v románech Josefa Rotha' sama jeho mnohonárodnostvystupujíve stŤejako místaov|ádanánebezpečnou'podvratnouŽivotní
doevropské|iteratuŤe
mnohoznačností
[..']..(Bělohradsk1/1981 47)' nutno Ťíci'že tato podvratná
Se u Bělohradskéhosama moc neprojevuje.
mnohoznačnost
civiliV prvníčástisvéhoesejemluví Bělohradsk;/obecně o stŤedoevropské
Evropa
že stŤední
zaci a o ideji stŤední
Evropy' Setkáme Se Zde s pŤedstavou,
'

Have| je častolíčenjako jeden Z iniciátoru stŤedevropskédiskuse' Není to tip|ně pÍesné,už proto, Že Havel sám
stŤedníEvropa používa|.!en máIokdy a ce|kern nesystematick},.V eseji Anatomie jedné

pied rokem 1989 vlruu

zdrženlii,ostiz roku |985 se vyjadŤujeo stŤedníEvropč zpŮsobem, kter;/ plnč odpovídá zák|adní nomě. Píše:
Evropa ['''] neodmysIitelněpat.
,,Myslím, žek duchovnímu,kultumímu a mentálnímuftnoménu.kter:/mjc stŤední
Ěíi zvlríštnístŤedmvropskáskepse' Níá rná|o společnéhonapiíklad s ang|ick;/rnskepticismem:je v bec dost pG
divná ['.'] Někdy to prisobítéměňtak.jako by nr byl č|ověkvybaven nějaklm vnitiním radtrem schopnynl rozpoznat blíŽícíse nebezpečídávno pÍed tím' nežje ho tnožnovidčtajeho nebezpečnostdokiízať.(Have| |989', 6.I)'
Tuto pŤedstaw.že Stiedmvropané se vyznačujíprorockou schopnostítušitblížícíse hrozbu' najdeme i u Kunde.

Havel dá|e spojuje toto Zestátněníčasua dějin s marxistickou filozofií dějin,
která redukuje veškerourozmanitostna hrstku zákonitostí:,'A jelikož tajemství
je jen artikulovanétajemstvíčIověka,začalydějiny ztrácet lidsk11í
pŤíběhu
obsah.. (ibid.: 1 l4). Dťt|ežityzde je pŤedevším
Havl v závěr, Že ,,zápaspŤíběhu
a dějin s jejich znicotĚovánínrje taképŤíběha taképatŤído dějin..(ibid.; l 18)..

ďarsk! pÍístupk otiízce stŤednÍEvropyje pŤedevším
hisroricko.sociologick!, kdežto Češipreferují kulturní pií-

obhaioba

ry a Bělohradského.Na druhéstraně m|uví Have|, i v tomtéžtextu (napÍ.na slr' 57 a 83)' o.'{chodoevropsklch
disidentech..a uvedenÝ citát jc. Zdá se,jedin/m pŤík|ademzieho textúz osmdesát]/ch|et,kde pouŽívápojnlu stŤedpodobě' Jinak _ a to asi proto, žepres veškerounepolitičnostjeHavlova agenda skoro vŽdy
níEvropa v pŤíznakové
politická _ pŤevaŽujeveIlni patrnédichotomie Zipad_Vlchod s Čecharnive vlchodním bloku.
.

Tato časováa národnostníjednostrannost (kterou jsme vidě|i i u Kosíka) je pod|e KŤenatypická pro celou stie.
doevropskou debatu ()smdesátÝch let (KÍen |992.:.96). KŤen k otázce srŤedoevropskéidentity dodává, Že ',míregionálním
společném
ní.li se však pojmem identitataképovědomí,neIzeo žádnémprožitéma zvnitŤněném
nenávisti..
povědomíhovoŤit..(ibid':l08). Jinde dokonce píše'ze ''stíedníEvropa byla dlouho společenstvím
(KŤen l989: 20)'
Na Bělobradskéhoč|ánek(Bělohradsk]íl98la) reagova|kriticky i S|ovrikJozef Špetko.Špetkovize zdá,
že Bě|ohradského stŤedníEvropa - ačkoli stiedoevropsky pÍostor v jeho textu vrjbec není vymezen - se v pod.
častozcelajiEvropy, kde še|v:/voj,i |itenírní,
sta(ět]ÍkájenomstaréCislajtánie a že vychodníčás(istŤední
njm směrem, nežje u Bě|ohradskéholičeno, vÍrbecnejsou vjeho rivahách zastoupeny' l na Bě|olrradskéhopo.
kus vytvoŤitanalogii mezi l.i|ozotiía literaturouse dívá Spetko skepticky (Špetkol982).
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fungova|ajakojak si seismografzkázy.Tuto zkázu spojujeBělohradsky s identiftkacírozumu s neosobnostiuniÍbrmy,státu,zákona, tj. s procesem,kter autor povaŽujeza pÍiznačnypro ce|ou evropskou metafyziku (pro její racionalismus),a tedy nejen- jako Havel - s totalitou:
Velikost pozdní stŤedoevropské
literatury,jejížspolečn ráz shrnujeme
slovem ',Mitteleuropa..,je v tom, Že pochopila tento proces zneosobnění
jako metaforu o Evropě, o její vnitÍnírozpornosti:tito mysliteléproŽili
vjakési pňedpremiéŤe
budoucítragedii západníEvropy.
(Bělohradskj |981:42)
Druhá částesejeje konkrétnějivěnována stŤedoevropské
literatuŤe'o kteréBělohradsk)itvrdí,Že krouŽíkolem tŤíklíčovlchtémat:uniforma jako fikce pĚesnéhosvěta,kritika objektivismu a za tÍeÍí..
každéhodí,,vnitÍnínedokončenost
la, nemoŽnostzavršitjev nějakém,finále. ..(ibid.:49).
Uniformu tu chápe Bělohradsk1/nejen jako konkrétníšat,ale i napŤ.jako
slovníuniformu.ony skutečné
uniÍbrmya jejich vliv na identitujejich nositelri
.;souzkoumány r zn1/mipĚíkladyod Brocha, Rotha a Haška,kdežtoslovníuniformy rozebírápodle autoranejlépeMilan Kundera. K druhémutématu,kritice
objektivisnru,uvádí Bělohradsk1/pŤedevšírn
filozoficképŤík|ady(Wittgenstein'
Freud, Patočka).Z našehohlediskaje zajímavé,jakspojuje ridajně ničivouneosobnívědeckosts dějepisectvím:
Duch metody' vědeckostjako síla,která do sebevsává smys| životaa proje hlubocc stňedoevropské
měřuje všechnov poušť,
téma.Moderní dějepis je státem ovládaná discip|ina, v niž vraŽděníje vykládáno jako nutnost. Marxismus je vědou pÍedevším
v tomto smyslu' tj. teoriíhistorické
nutnosti,která ospraved|řujekaždénásilí.
(Bělohradsk1il98l : 55)
PŤíkladyodporu všaknehledájako Havel v současném
totalitnímsvětě(napň.ve
vězeni),ale u Brocha, Musila, Canettiho a pŤedevším
u Haška:
Protidějinny duch je všudypÍítomn;;i
ve Švejkovi.Švejkje vribec nositelem zkušenostio pravdě vzdorujícíkaždémumetodickémuzaÍazeni,každédějinnéinterpretaci.Jeho pÍíběhyjsou opakem dějinnénutnosti:Švejk
je svědkem nedějinnostiživota.
(Bě|ohradsk!l981)
406

To vede Bělohradskéhok tvrzení'Že zák|adnímrysem stňedoevropského
myšlení je jeho ,,radikálnírozchod s ideou ,finále., dovršení.závěru. dokončené
Íbrmy.NeukončenostvšechdúleŽitychdě| stÍedoevropské
literatury a filosofie,..pokračujeBělohradsk!' ,,vyp|yváz jejich zvláštnístrukturya ne z náhodnésituacejejichautora..(ibid.:
55_56).u
Takžepokud dějinnosta pňíběhu Havla bytostně souvisí,jsou u Bělohradskéhov bytostnémrozporu, asi proto, že
chápe dějiny jen jako ÍllozoÍledějin' jako ,,konstruování
happy endu..(ibid.:
58).Vypadnutíz dějinje pro Bělohradského
osvobozením,
nikoli hrozbou...,
Kroutvor: Stiedoevropské potížes dějinami
Ve srovnánís pŤísn1i
m' ale i poněkudjednostrann m v kladem Bělohradského,
dě|á esej Josefa Kroutvora otevŤenější
dojem. Jeho text má spíšrapsodick! ráz;
je v něm zabudovaná,ne dek|arovaná,a literárnípŤíkladyzde
nedokončenost
vystupu;í samostatněji, nejsou jen dokumentacífi|ozclfick1ichtezí.
Kroutvor má takéširšírejstŤíkspisovate| , časověi národnostně:figurujítu
,,Němcová, Neruda, Stifier, Nestroy' Klíma, Dem|, Meyrink, KaÍka, Werfel,
Musil, Kraus, Kisch, Hašek,Roth, Kástner, Schulz, Čapek,Po|áček,Horvath,
Kosztolányi,Hrabal, Kundera,Órkeny [...].'(Kroutvorl990: 55) jako typičtí
stŤedoevropští
autoŤi,a vystupujíida|ší.I pro Kroutvora jsou však ristŤedními
postavami spisovateléze začátku20. století,píedevšímHašek, Kafka' Brod,
Musil, Schulz, a i tadyje stňedníEvropa velmi zce spojenas habsburskoumonarchií.A stejnějako Bělohradsky vymezuje i Kroutvor ,,rozpada zánik jedné
velkériŤednické
éry,,(ibid': 6l ) jako základnítémastÍedoevropské
|iteratury,jejížpodstatuči piiznačnérysy však nedefinujejen tematicky.Vyzdvihuje i |or.
mální stránku literatury:
PŤíklad je fu ovšem mnoho. Musi|, Hašek' KaÍ]<aatd' se k bmu piímo nabírejí.Méně jednoznačnéje zaÍazeni
Milana Kundery. ikdyžnapÍ.Žcrtazivot.jc jinde majíotevĚen!,nedefinitivníkonec (viz Bělohradsk:/l98l:44).
pojetíse vynoňujeu Bě|ohradskéhov jeho diskusi o masách. PíšcZde: ''ve stiedoevropsképerHavlovi b|ižší
Neosobv sociá|nístruktuŤevede k rozsáh]épŤevazemas ve spo|ečnosti.
metody a k;Íče
spektivě pŤevládnutí
nost a metodičnost pŤetváiíč|ověka v masu, protoŽe jednotlivec je vždy zakoieněn Y svém neopakovatelném
pŤíběhu,kter! Ínižeblt druhymi pochopenjen potud, pokud i oni sami mají své pÍíběhy,Masy ničemu neroJen piíběh m že b]Ítsdí|en..(Bělohradsk! l98l: 43). Bě|ozumí, protožejsou ,mimo dějiny., bez pŤíběhr]'
hradsk! bohuŽel nerozebírávztah mezi dějinami v tomto smysIua dějinami (děiePisec(vím)vjejich nežádou.
cí podobě.jak u něhojinak vystupují.

píševelmi zasvěceně Jo.
o stŤetuosobní paměti a ve|kfch dějin v memoárech stŤedoevropskÝchautor
nathanBolton (2000).
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fungovalajako jak1/siseismografzkázy.Tuto zkázu spojujeBělohradsk;/s identifikacírozumu s neosobnostiuniÍbrmy,státu,zákona, tj' s procesem,kter au.
tor povaŽujeza pÍíznačny
pro celou evropskou metafyziku (pro její racionalis.
mus), a tedy nejen - jako Havel - s totalitou:
Velikost pozdní stňedoevropské
|iteratury,jejíž společn1iráz shrnujeme
je
s|ovem ,,Mitteleuropa.., v tom, že pochopila tento proces zneosobnění
jako metaforu o Evropě, o její vnitiní rozpornosti:tito mysliteléprožili
vjakési pŤedpremiéÍe
budoucítragedii západni Evropy.
(Bě|ohradsk! 1981 42)
Druhá částesejeje konkrétnějivěnována stŤedoevropské
literatuĚe,o kteréBělohradsk tvrdí,Že krouŽíkolem tŤíklíčov;Ích
témat:uniforma jako fikce pÍes.
néhosvěta,kritika objektivismu a zatÍeti..,,vnitŤní
nedokončenost
každéhodí.
la, nemoŽnostzavršitje v nějakém,finále. ..(ibid':49).
Uniformu tu chápe Bělohradsk nejen jako konkrétníšat,ale i napŤ.jako
slovníuniformu. ony skutečné
uniformy a jejich vliv na identitujejich nositelri
.;souzkoumány rŮzn1imipŤíkladyod Brocha' Rotha a Haška,kdežtoslovníuniÍbrmyrozebírápodle autora nej|épeMilan Kundera. K druhémutématu,kritice
objektivismu.uvádí Bě|ohradsk1/
pňedevším
filozoficképŤíklady(Wittgenstein,
Freud, Patočka).Z našehoh|ediskaje zajimavé,jakspojuje ridajně ničivouneosobnívědeckosts dějepisectvím:
Duch metody,vědeckostjako síla,která do sebe vsává smysl životaa pro.
je h|ubocestňedoevropské
měřuje všechnov poušť,
téma'Moderní dějepis je státem ov|ádaná discip|ina, v niž vraždéní
je vykládáno jako nutnost' Marxismus je vědou pŤedevším
v tomto smyslu, tj. teoriíhistorické
nutnosti,která ospraved|řujekaždénásilí.
(Bělohradsk1/
l98l : 55)
PŤíkladyodporu všaknehledájako Havel v současném
totalitnímsvětě (napň've
vězeni),a|e u Brocha, Musi|a, Canettiho a pŤedevším
u Haška:
Protidějinn! duch je všudypŤítomn;/
r'e Švejkovi'Švejkje vribec nosite.
lem zkušenostio pravdě vzdorujícíkaŽdémumetodickémuzaYazení,kaŽjsou opakem dějinnénutnosti:Švejk
dédějinnéinterpretaci.Jeho pŤíběhy
je svědkem nedějinnostiživota.
(Bě|ohradskÝl98l)

myšTo vede Bělohradskéhok tvrzení,Že zák|adnímrysem stŤedoevropského
je
jeho
lení
,'radikálnírozchod s ideou ,Írnále.,dovršení,závěru, dokončené
literatury a fi|osofbrmy. Neukončenostvšech dri|ežitfchděl stŤedoevropské
fie,..pokračujeBě|ohradsk!,,,vyp|!vá z jejich zvláštnístrukturya ne z náhodnésituacejejich autora.,(ibid.: 55-56).'Takže pokud dějinnosta pŤíběhu Havla bytostně souvisí,jsou u Bělohradskéhov bytostnémrozporu, asi proto, Že
happy endu..(ibid.:
chápe dějiny jen jako Íjlozo|redějin' jako ,,konstruování
nikoli hrozbou'.0
osvobozením,
58).Vypadnutíz dějinje pro Bělohradského
Kroutvor: Stiedoevropské potížes dějinami
ale i poněkudjednostrannymv1ik|ademBělohradského,
Ve srovnánís pŤísn1/m,
dojem' Jeho text má spíšrapsodick;iráz;
dělá esej Josefa Kroutvora otevŤenější
je v něm zabudovaná,ne dek|arovaná'a literárnípŤíkladyzde
nedokončenost
vystupujísamostatněji,nejsoujen dokumentacíÍilozofick;ichtezí.
Kroutvor má takéširšírejstŤíkspisovatelti,časověi národnostně:Íigurujítu
,,Němcová' Neruda, StiÍier,Nestroy, K|íma, Deml, Meyrink, KaÍka, Werfe|,
Musil, Kraus, Kisch' Hašek,Roth, Kástner, Schulz, Čapek,Poláček,Horvath,
Kosztolányi,Hraba|,Kundera,Órkeny ['..]..(Kroutvor l990: 55) jako typičtí
stŤedoevropští
autoňi,a vystupujíi další.I pro Kroutvora jsou však ristŤedními
Hašek, Kafka, Brod,
postavami spisovateléze začátku20. století,pÍedevším
je
Musil, Schulz, a i tady stŤední
Evropa velmi zce spojenas habsburskoumojako
narchií.A stejně
Bělohradsk;i vymezuje i Kroutvor ,,rozpada zánik jedné
je|iteratury,
velkériŤednické
éry..(ibid.:
61)jako základnítémastŤedoevropské
jen
i
forjížpodstatuči pŤíznačné
tematicky.Vyzdvihuje
rysy však nedefinuje
mální stránku literatury:
PŤíkladrije fu ovšem mnoho, Musil, Hašek, KaÍ}a atd. se k t<lmupiímo nabízqí' Méně jednoznačné1e zaÍarení
nedefinitivní konec (viz Bělohradsky l 98 l : .l4).
Milana Kundery, i k dyŽ napí.ful a ŽivoÍja jinde mají otevŤen1/,
per.
Havlovi b|ižší
pojetíse vynoňÚe u Bělohradskéhov jeho diskusi o masách. Píšezde: ',Ve stÍedoevropské
spektivě pŤevládnutímetody a kyče v sociální struktuie vede k rozsáh|é pŤevazemas ve spo|ečnos(i.Neosot!.
nost a metodičnost pŤetváiíč|ověka v masu. protožejednot|ivec je vŽdy zakoieněn v svém neopakovaIe|ném
pŤíběhu,
kter/ m Že byt druhlmi pochopenjen potud, pokud i oni sami mají svépiíběhy'Masy ničemunero.
Jen pŤíběhmůžebyt sdílen..(Běbhradsk/ l98|:43)' Bělozumí, protožejsou,mimo dějiny., bez pĚíběhr!.
hradsk]-Í
bohuŽel nerozebírávztah mezi dějinami v tomto smyslu a dějinami (děiepisectvím)vjejich nežádoucí podobě.jak u něho jinak vysrupují'
o stÍetu osobní paměti a ve|kjch dějin v memoárcch stiedoevropsklch autor píševelmi zasvěceně Jonathan Bolton (2000).
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Co autory stňedoevropské
|iteraturyvlastně spojuje,těžkoňíctjednouvětou.Ale všichnimajízv|áštní
smysl pro civi|níabsurditustísněného
prostoruStiedníEvropy. KaŽdodennost
jim nenícizí.NěkteĚímoralizují,jiní se smějí,a|e drjvodje společn1i'
Melancholická groteskaje ideá|níforma stfedoevropskéliteratury'Všichni autoŤizastávajíhumanisrnusmalého člověka,směšnoupravdu,humanismusStŤední
Evropy.
(Kroutvor 1990:55)
Melancholie, vědomí absurdnísituace,pocit grotesknosti,anekdota,posedlost
koncem (motiv, ktery najde u Kundery). to všechnopovažujeza typicképro
stiedoevropskouliteraturu,a tím i pro českou,poněvadŽ',českásituaceje stŤedoevropskymosudempar excellence"(ibid.:63)."
Kroutvor má zajimavy postŤeh,Že ,,ve s ední Evropě se nedaŤíepice, ale
mal m bulvárnírnÍbrmám:grotesce'fiašce,parodii [...]..(ibid:78). Podobn1/
problémnastolila Jaroslava Janáčkováv knize Česki literatura 2 (Ianáčková
1997),kdeobhajuječeskouprÓzu pňedobviněním,Že nenítak kva|itníarozvj.
nutá, pŤedevším
v prestižnímžánrurománu,jako je prÓza ve|k,jchevropsk ch
nrírodrj.Zdťnazťvjenaopakjinakost česképrÓzy, která pod|e ní spočíváv ,,nedějovosti..,v odlišnémpŤístupu
k vyprávění:
Světové uznáni pro Haškriv román osud\, dobréhovojdka Švejka,pro pábitelstvíB. Hrabala radí nahlíŽetnedějovékomponovánína zprisob ,obrazu.,,kroniky.,,koláže,,vjakémsi libova|ačeskáprÓza v l9. století,nrkoli jako neumělost nebo nedostatekkázně, ale spíšjako (potenciálně)
osobitoukvalitu novodobého
českého
vypravěčství.
[...]
Nadnárodnírlspěch Babičky- dávno pňedHaškem a Hrabalem _ napovědě|'Že nejosobitější
hodnoty české
epicképrÓzy nespočívají
v dějích,
ale v tom, jak si postavy povídajíajak si vede vypravěč.
(Janáčková|991: 35, 90)
Setkávámese tak ZaSes motivem (ačpÍímonespojenyms dějinami a stŤední
Ev.
ropou), Že rozchod s ve|k1imiději a lineárním piíběhemje zvláštníkvalitou
místníliteratury.
1| Jist/ čechocentrismusse projevuje i u Kroutvora' napÍ' když vymezuje stiedoevropskou kulturu jejími
hlavními městy a nakonec vyzdvihuje Prahu ,laka iile<ílní
pros'oril.. (KroutvoÍ
cen!run sÍíetloevropského
l990: 54). Krourvor však, nutno iíci. spojuje stŤedníEvropu i sjinlm národem' se Židy (jak to činí
i Kundera), a pŤes JiŤíhoLangra dochází k závěru, že stŤednÍEvropa je v podstatě jedno velké ghetto
(ibid.:97).
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Druhym velk1im Kroutvorov;/mtématemjsou dějiny. Pod|e Kroutvora jsou
Sumoutrpklch zkušeností..,
a ztotožřudějiny pro StŤedoevropana,,pŤedevším
je-li stŤední
Evropu s biedermeierem,tak proto, že ,'biederrneierStŤedníEvropy je instinktivníobranou člověka,kter se v koutě pokoje schovává pÍedcizidějiny
mi dějinami.. (Kroutvor |990: 62). Podle něho nemajístŤedoevropské
kontinuitu, nemají logiku nebo ''velk1/..smys|, jsou dťrvodemk pláči nebo
charakterje v .
k anekdotě'TotéŽplatíovšemi pro českédějiny: ,,Takéčesk117
s|edkemdějin' ale dějin' kterése rozpadají.Lze dokonce Ííci,Žečeskostjeprádějinnosti..(ibid.:64)'
vě nedostatkem
Po Hav|ově obhajobě dějinnosti a Bělohradskéhochvá|e stŤedoevropského
rozchodu s myšlenkoudějinnénutnosti se tedy setkáváme s tÍetívariantoutéE'vropy a dějin. Pod|e Kroutvora spočíváproblémv tom, že,,Stredmatu stÍední
ní Evropě chybíprávo na v|astnídějiny..(ibid.:66). Kroutvorovive|mi leŽína
v nekulturnosti,barbarství,
Evropy ,,nespočívá
srdci doloŽit,Že problémstŤední
postavení
chatrnécivilizaci..(ibid.),l,problémje v něčemjiném' v nešťastném
Evropy meziZápadem aV chodem,tj. mezi dějinnostíve velkémslova
stŤední
smyslua bezdějinností:
Historická strukturaEvropy se rozděluje na i bloky, tŤihistorická pásma:dějinnostZápadu,absurdnídějiny Stňední
Evropy a bezdějinnostVychodu.[...]
do nehybnéasiodZápadu k V1/chodudějiny jaksi ubyvají,pÍecházejí
atskévěčnosti.
(Kroutvor 1990:13, 66)
PŤedstava,
Že dějiny jsou jak1imsi monopolem mimoŤádněvyspěl1/chnárodrjči
krajri,tak neníKroutvorem vyvracena' naopakje tu pokus Íešitproblémtim, Že
se hranice dějinnosti a nedějinnosti posune několik set ki|ometrrisměrem na
Vlchod od Železnéopony'l3Na jednéStraněSe tak dozvídáme,Že stŤední
Evropa má dějiny absurdní,nezápadní,na druhéstraněspěchá Kroutvor, aby pevně
zakotvi| Čechy (užjde jen o ně) na Západě a Zároveí:'
vylouči|veškeroumoŽnost soužitínebo souzněníZápadu a Vychodu:
Nedozvíme se ovšem,kdo by tonru věŤi|.VynoŤujese tu asi ještěiednou obava, aby region takto v očíchZá.
padu nevypadal.
zpťtsobem:
V roce l985 vyjádŤilPetr Pithart stejnou myš|enkuzvlášťpŤedsudečnlm
.'Mluvím o stÍedníEvro.
pě: Vjchodní Evropajsou pohybIivépísky,ujíždějící
do nemírn)'chprostorAsie ['.'] Vlchodní Evropaje kÍehk! okraj evropské pevniny, okraj, ktery se drolí, ulamuje a z Evropy ztrácí. Vjchodní Evropu chápu jako do.
konanou,duchovníbalkanizaci' ['..]..(Pithart |990: 3l3)-
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Co autory stŤedoevropské
|iteraturyvlastně spojuje,těžkoŤíctjednouvětou.Ale všichnimajízvláštnísmysl pro civi|níabsurditustísněného
prostoru StŤedníEvropy. Každodennostjim nenícizí' NěkteŤímoralizují,jinÍse smějí,a|e d vod je společn;/.
Melancho|ická groteskaje ideálníÍbrma stŤedoevropské
literatury.Všichni autoŤizastávajíhumanisrnusmalého člověka'směšnoupravdu,humanismusStŤední
Evropy.
(Kroutvor 1990:55)
Me|ancholie'vědomíabsurdnísituace,pocit grotesknosti,anekdota,posedlost
koncem (motiv, ktery najde u Kundery), to všechnopovažujeza typické pro
stÍedoevropskou
literaturu,a tím i pro českou,poněvadž,'česká
situacejestňedoevropsk;imosudempar excellence"(ibid.:63).!r
Kroutvor rná zajimavy postŤeh'že ,'ve StňedníEvropě se nedaŤíepice, ale
mal1imbulvárnírnformám: grotesce'Íiašce,parodii t.'.]..(ibid: 78). Podobny
problémnastolila Jaroslava Janáčkováv knize Českdliteratura 2 (Janáčková
1997)' kde obhajuječeskouprÓzu pŤedobviněním,že nenítak kvalitnía rozvinutá. pŤedevším
v prestižnímŽánru románu,jako je prÓza ve|k,!chevropsk1Ích
niírodri.Zd razťtujenaopakjinakost česképrÓzy, která podle ní spočíváv ,,nedějovosti..,
v odlišnémpŤístupu
k vyprávění:
Světové uznání pro Haškriv román osudy dobréhovojdka Švejka,pro pábitelstvíB. Hraba|a radí nahlížetnedějovékomponovánína zprisob ,obrazu.,, kroniky,, ,ko|áže,
, v jakémsi libovalačeskáprÓza v l 9. století,nikoli jako neumělost nebo nedostatekkázně, ale spíšjako (potenciálně)
osobitou kvalitu novodobéhočeskéhovypravěčství.
[...]
Nadnárodnírispěch Babič\,_ dávno pŤedHaškem a Hrabalem - napověděl' ženejosobitější
hodnotyčeské
epicképr zy nespočívají
v dějích,
ale v tom, jak si postavy povídajíajak si vede vypravěč.
(Janáčková1997: 35, 90)
Setkávámese tak zase s motivem (ačpŤímonespojen m s dějinami a stŤední
Evropou), že rozchod s velk1imi ději a lineárním pÍíběhemje zvláštníkvalitou
místníliteratury.

Druh1/mvelk1im Kroutvorovlm tématemjsou dějiny. Pod|e Kroutvora jsou
sumou trpkych zkušeností..,
a ztotožřudějiny pro StŤedoevropana,,pŤedevším
Evropu s biedermeierenl,tak proto, že ,,biederrneierStŤedníEvroje.li stŤední
py je instinktivníobranou člověka,kter se v koutě pokoje schovává píedcizídějiny
mi dějinami.. (Kroutvor |990: 62). Podle něho nemajístíedoevropské
kontinuitu' nemají|ogiku nebo ,,velkf..smysl, jsou d vodem k pláči nebo
k anekdotě.TotéŽplatí ovšemi pro českédějiny; ,,Takéčeskycharakterje v .
sledkem dějin, ale dějin, kterése rozpadají.Lze dokonce Íici,žečeskostjeprádějinnosti..(ibid.:64).
vě nedostatkem
Po Havlově obhajobě dějinnosti a Bě|ohradskéhochvále stiedoevropského
rozchodu s myšlenkoudějinnénutnosti se tedy setkáváme s tŤetívariantoutéEvropy a dějin. Podle Kroutvora spočíváproblémv tom, že,,StŤedmatu stŤední
ní Evropě chybíprávo na vlastnídějiny..(ibid.:66)' Kroutvorovivelmi leŽína
Evropy ,,nespočívá
v nekulturnosti'barbarství,
srdci do|ožit,Že problémstŤední
postavení
chatrnécivilizaci..(ibid'),'rproblémje v něčemjiném,v nešťastném
Evropy meziZápadem aVfchodem, d' mezi dějinnostíve ve|kémSlova
stŤední
smyslu a bezdějinností:
Historická strukturaEvropy se rozděluje na tňibloky, tŤihistorická pásma:dějinnostZápadu,absurdnídějiny StŤední
Evropy a bezdějinnostV chodu.[.'.]
odZápadu k V1/chodudějiny jaksi ub;/vají'pÍecháze1í
do nehybnéasratskévěčnosti.
(Kroutvor 1990:73,66)
PŤedstava,žedějiny jsou jak1/msimonopolem mimoŤádněvyspělych národrjči
kraj , tak neníKroutvorem vyvracena,naopakje tu pokus Ťešitproblémtim, Že
se hranicedějinnostia nedějinnostiposune něko|ik set kilometr směrem na
V1ychodod Že|eznéopony.l]Na jednéstraněSe tak dozvídáme,žestŤední
Evropa má dějiny absurdní,nezápadni,na druhéstraněspěchá Kroutvor, aby pevně
zakotvil Čechy (užjde jen o ně) na Západě a zároveÁ vy|oučilVeškeroumožnost Soužitínebo souzněníZáoadu a V.íchodu;
..

lI Jist/ čechocentrismusse projevuje i u Kroutvora, napÍ.když vyrnezuje
stŤedoevropskoukulturu jejími
hlavními městy a nakonec vyzdvihuje Prahll,,jako itletílnícentrun stÍedoevropského
prosÍorí'. (Kroutvor
l990: 54). Kroutvor však, nutno Ííci, spojuje stŤedníEvropu i s jin:/rn národem, se Židy (jak to činí
i Kundera)' a pŤes JiŤíhoLangra dochází k závěru, že stŤedníEvropa je v podstatě jedno veIké ghetto
(ibid.:97).
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Nedozvímese ovšem,kdo by tomu věŤil.VynoŤujese tu asi ještějednou obava. aby region takto v očíchZá.
padu nevypadal.
V roce l985 vyjádŤilPetI Pithart stejnoumyš|enkuzvlášťpŤedsudečn;/m
zp sobenl: .,MIuvímo stiedníEvropě: V1/chodníEvropaisou pohybIivépísky,ujíždějící
prostorAsie [...]VlchodnÍ Evropaje kŤehdo nemírn1/ch
k! okraj evropsképevniny' okraj' ktery se drolí,ulamuje a z Evropy ztrácí.Vlchodní Evropu chápu jako do.
k o n a n o u , d u c h o v nbí a | k a n i z a c i[. ' . . ] .(. P i t h t r t | 9 9 0 :3 l 3 ) '
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By|o by ideální,kdyby si moh|a StŤedníEvropa vypŮjčitod Západu rozum a od V1ychoduzase cit. Ale tak tomu nenía nikdy ani nebylo' Kromě
Cyrila a Metoděje nemáme s V)ichodem nic společného.
Kultura k nám
vŽdy píicháze|azeZápadu a takékZápadu se obracela.Rozhodně jsme
mnohem vice západni neŽ vfchodní.
(Kroutvor 1990:75*76)
Pňedstavamostu je tak odmítnuta,existuje jen stÍetnesmiňitelnch civi|izací
a Češinešťastně
zajati v kleci tohoto stŤetu.
Kundera: Rekviem za stŤedoevropskou kuIturu
UŽ je p da piipravenapro Kunderovuvelmi rispěšnou
propagační
činnost.Jde
pŤedevším
o jeho slavnf Únos Západu (anglickyThe Tragedy of Central Eu.
rope),ale skoro všechnyzákladnímotivy tohotoesejese vyskytova|yuž dÍive v jeho pŤemítání
o českém
ridě|u'Napň.v pŤednášce
Sázka české
literatury
z roku 198l diskutujeKundera,jak českáliteraturapÍispívala
k literatuňesvěÍové.ZdŮrazřujepŤitom_ jako v roce |961 _vyznam ku|turya literaturypro
existencičeskéhonároda,existenci,kterou chápe schauerovskyjako otázku
volby.
Jako maly národ se muse|i Češispojovatse společenstvím
světovékultury,
aby v takovémnadnárodnímprostoru našlizáruku vlastnísvobody,a Kundera
uvádíněkolik piíkladritakovéhosouzněníse světovouIiteraturou.Zastavujese
u Haška,u rivodní scényŠvejka,kde Švejkdiskutuje,',kterfho Ferdinanda..asi
zabí|l,a dodává:
Tady nemluví nevědomostani hloupost,nlbrž odmítnutípŤiznatdějinám
hodnotu,uznatjejich vážnost[...]Grotesknívšaknenív Haškověrománu
válka, n;ibrŽhistorie. Tedy koncept, kter! se snaŽíracionalizovatiracionální stupiditu,jakou válka je, a pŤedstírá'
Že ji dává smys|. To evropské
myšlení,jež formovali Hege| a Marx, chápe dějiny jako ztělesněnírozumu, jako váŽnost samu. Všechno neseriÓznía absurdnímá místopouze
mimo historii,nebo na pozadíjejí vlastníseriÓznost.
(Kundera198l/1990:99-100)
Stejnéobnaženídějin na ho|ou touhu po moci najde Kundera i u Kafky a cituje takéz Čapkovy hry RUR. A nakonec poznamená, že to, co ňekl o české
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platíi pro ostatníkulturu mal1/chstŤedoevropsklch
ku|tuŤe,
zemí,kterése na
začátku20. stoletístaly ,jedním z h|avníchcenter kultury světové..(ibid.:
100).
V Únosu Západu je tento vyznam stŤední
Evropy ještězveličena motiv zápasu s dějinami zdrirazněn.Konflikt se užodehrávána dvou Íiontách:stŤední
Evropa bojuje ovšems Ruskem (Rusko vystupujeu Kundery jako jiná civilizaoe,evropskémuduchu bytostněcizi), a|eje-li Rusko jakousi temnou,,pŤedEvropou..,,,radikálnímpopŤenímmoderníhoZápadu,,(Kundera |986: 143),
nacházíse naopak tentoZápad uŽ v ,,pokulturní..éie' kdy kultura piestala byt
společnouhodnotou.Proto neníZápad s to pochopit,že stŤední
Evropa svou
obhajobouvlastníkultury pÍedtotalitnímrusk m tlakem obhajujei podstatu
evropskékultury a evropskéhoduclra.Kundera pŤitomdefinujestŤední
Evropu takto:
stŤední
Evropa toužilab t zhuštěnou
verzíEvropy se všíjejíkulturnírozjakousi malou arcievropskouEvropou, znrenšen1Ím
manitostí,
mode|em
Evropy, vytváŤenm podle jedinéhopravidla:co největší
rozmanitostna
prostoru.
co nejmenšírn
(Kundera1986:13Ó)
StŤední
Evropu dále spojuje s mal mi národy,pŤedevším
Žiay, a vidí jeji zlalj
věk v období na počátku20. sto|etí.Tyto malé národy v nejistéoblasti mezi
Ruskem a Německem dobňevědí,že i jejich ho|á existencemŮžeb;ítuvedena
v pochybnostničiv1/m
pochodemdějin, a Kundera v následujícím
citátu zahrnu.;ev zhuštěné
fbrmě všechnyprvky, pŤítomné
i u Bě|ohradskéhoa Kroutvora:
ned věra k velk;im dějinám, stŤední
Evropa jako prorok budoucíz,kázyce|éEvropy, zvěstovatel,'možného
konce evropskéholidství..:
Jako rodina mal1ichnárodri má stňedníEvropa svou vlastnívizi světa,jejimž základemje hluboká nedrjvěrak dějinám. Historie, bohyně Hegelova a Marxova, vtělenírozumu, kter soudía rozhodujeo našemosudu,je
historií dobyvatelri.Národy stÍedníEvropy nejsou dobyvatelé.Nelze je
oddělit od evropskychdějin' nemohouexistovatmimo ně, ale jsou pŤedstavitelišpatné
stránky těchto dějin' Jsou oběti, outsideňi.A tento zklamany pohled na dějinyje zdrojemjejich kultury'jejich moudrosti'nevážnéhoducha,kter! se posmívávelikostia s|ávě['..]
A tak se v tétooblasti mal1ich národrj,kteréještěnezhynuly,stala dŤíve neŽkdejinde patrnouzranite|nost
Evropy,zranitelnost
ce|éEvropy [...]
4tl

By|o by ideální, kdyby si mohla StŤedníEvropa vyprijčitod Západu rozum a od V;ychoduzase cit. Ale tak tomu nenía nikdy ani nebylo. Kronrě
Cyrila a Metoděje nemáme s V;íchodemnic společného'
Kultura k nám
vždy pficházelazeZápadu a takékZápadu se obracela.Rozhodně jsme
mnohem více západni nežvychodní.
(Kroutvor 1990:75-76;
PŤedstava
mostu je tak odmítnuta,existujejen stŤetnesmiňitelnch civilizací
a Češinešťastné
zajatív kleci tohoto stŤetu.
Kundera: Rekviem za stiedoevropskou

kulturu

UŽ je pťrdapÍipravenapro Kunderovuvelmi rispěšnou
propagační
činnost'Jde
pňedevším
o jeho s|avnyÚnos Západu (anglickyThe Tragedy of Central Europe),ale skoro všechnyzákladnímotivy tohotoesejeSe vyskytovalyuŽ dňíve v jeho pŤemítání
o českémdělu. NapÍ.v pŤednášce
Sázka české
literatury
z roku l98l diskutujeKundera,jak českáliteraturapŤispívala
k |iteratuŤe
světové.ZdŮrazťlujepiitom _ jako v roce |967 _ v,!znamkultury a literaturyprtl
existencičeskéhonároda,existenci,kterou chápe schauerovskyjako otázku
volby.
Jako mal;i národ se museli Češispojovatse spo|ečenstvím
světovékultury,
aby v takovémnadnárodnímprostoru naš|izáruku v|astnísvobody,a Kundera
uvádíněkolik pňík|adritakovéhosouzněníse světovouliteraturou.Zastavujese
u Haška,u rivodní scényŠvejka,kde Švejkdiskutuje,,,kter1/ho
Ferdinanda..asi
zabl|i, a dodává:
Tady nemluví nevědomostani hloupost,nybržodmítnutípňiznatdějinám
hodnotu'uznatjejich vážnost[...]Grotesknívšaknenív Haškověrománu
válka, n brž historie.Tedy koncept, kter! Se snažíracionalizovat iracio.
nální stupiditu,jakou vá|kaje, a pŤedstírá,
Že jí dává smysl. To evropské
jež formovali Hege| a MarX, chápe dějiny jako ztě|esněnírozumyš|ení,
mu, jako vážnostsamu. Všechno neseriÓZnía absurdnímá místopouze
mimo historii' nebo na pozadíjejí vlastníseriÓznost.
(KunderaI 98 l/1990:99-100)
Stejnéobnaženídějin na holou touhu po moci najde Kundera i u Kafky a ci.
tuje takéz Čapkovy hry R(}R. A nakonec poznamená, že to, co Ťek|o české
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kultuŤe,platíi pro ostatníkulturu ma|ychstŤedoevropsk1/ch
zemí,kterése na
začátku20. sto|etístaly ,jedním z h|avníchcenter kultury světové..(ibid.:
100).
V Unosu Západu je tento vyznam stŤední
Evropy ještězveličena moÍivzás
dějinami
zd
razněn'
Konflikt
pasu
se užodehrávána dvou frontách:stŤední
Evropa bojuje ovšems Ruskem (Rusko vystupujeu Kundery jako jiná civilizace,evropskémuduchu bytostněcizí),a|eje-li Rusko jakousi temnou,,pŤedEvropou..,,,radikálnímpopŤenímmoderníhoZápadu..(Kundera |986: 143),
nacházi se naopak ÍentoZápad uŽ v ',pokulturní..éňe,kdy kultura pŤestalabyt
společnouhodnotou.Proto neníZápad s to pochopit,že stiedníEvropa svou
obhajobouvlastníkultury pŤedtotalitnímrusk m tlakem obhajujei podstatu
evropskéku|tuty a evropskéhoduclra' Kundera pŤitomdefinujestňedníE'vropu takto:
StiedníEvropa toužilab)'tzhuštěnou
verzíEvropy se všíjejíkulturnírozjakousi malou arcievropskouEvropou, zmenšenymmodelem
manitostí,
Evropy, vytváŤenm podlejedinéhopravidla:co největší
rozmanitostna
prostoru.
co nejmenšírn
( K u n d e r a1 9 8 6 :1 3 6 )
StŤední
Evropu dále spojuje s mal nri národy,pňedevším
Židy, a vidí jeji zlaty
věk v období na počátku20. sto|etí.Tyto malé národy v nejistéob|asti mezi
Ruskem a Německem dobÍevědí, že i jejich ho|á existencemrjžebyt uvedena
v pochybnostničiv1/mpochodem dějin, a Kundera v nás|edujícím
citátu zahrnuje v zhuštěné
i u Bě|ohradskéhoa Kroutvora:
Íbrměvšechnyprvky, pŤítomné
nedťrvěra
Evropa jako prorok budoucíz,kázy cel'éEvk velk;irn dějinám, stŤední
ropy,zvěstovatel,,moŽného
konce evropského
lidství..:
Jako rodina ma|;.i
ch národ má stŤední
Evropa svou vlastnívizi světa,jejimŽ zák|ademje hluboká nedrivěrak dějinám. Historie, bohyně Hegelova a Marxova, vtělenírozumu,kter1isoudía rozhodujeo našemosudu,je
historií dobyvatelri' Národy stŤedníEvropy nejsou dobyvate|é.Nelze je
oddělit od evropskychdějin' nemohoucxistovatmimo ně, ale jsou pňedA tentoZk|astavitelišpatné
stránky těchto dějin' Jsou oběti, outsideŤi'
nran1ipohled na dějiny je zdrojemjejich kultury'jejich moudrosti,neváŽnéhoducha,ktery1
se posmíváve|ikostia slávě [.'.]
A tak se V tétoob|astimal1ychnárodťt,kteréještěnezhynuly' stala dŤíve nežkdejinde patrnouzranitelnostEvropy,zranitelnostce|éEvropy [...]
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V tomto smyslu pŤedjímástňedníEvropa osud Evropy vŮbec, a její kultura nesmírněnab;ivá na v1/znamu'
( K u n d e r a1 9 8 6 :l 4 t )
Lze YrtÍizovattoto Kunderovo rekviem Za StŤedoevropskou
kulturu z mnoha drivod , kvrili nenávisti k ruskékultuŤe,kv |i presumpci neviny StŤedoevropanri
sam ch, kv li zapomněnína Hitlera atd.'oNás ale zajimájeho posedlost koncem, jeho pŤedstava,
žestňedoevropskákulturajejedním velk;im zápasems dějinami a i v;ípovědío tomto zápase.

Závěr
LiteraturastŤední
Evropy tak vystupovalau všechautortive velmi selektivnípodobě, časověi personálně,a mimo|iterárnív,lznamjejí evokace by| evidentní.
otázkou ovšemje, co se s tímtopŤíběhem
stane,kdyžmizíjak totalitnítlak, tak
i zajeti ve v chodnímbloku. Zdá se, žeprávě vymařování ze spár ,,v]/chodní,
cizí cjvi|izace..pĚineslokonec českéhostňedoevropského
pŤíběhu.
Máme-li vě.
ňit americkémuÍilozoÍbviFrancisu Fukuyamovi, byla v roce 1989 Kassandra
(tato inkarnace stŤedoevropského
ducha) poraženaHegelem (d. západnívírou
v konečnévítězstvídemokracie,a tím i v smysl dějin).A tak byla stŤední
Evropa _ jako téma,jako pŤíběh- posunutado pozadípo roce l989, její apelativní
moc se v novém světě jevila jako omezená, diskuse o budoucnosti Evropy
a místokultury v ní se vede jinak.
StŤedníEvropa byla písničkao tom, kdo nejsme a kdo chceme b1it,roman.
tick! sen o vlastnínevinnosti,ve kterémz|atá (,,pŤedpotopní..)
minulost - jako
v kaŽdémromantickémpŤíběhu- figuruje jako obraz vytouŽenébudoucnosti.
Ale právě proto, Žeje stňedníEvropa nynízbavenasvépoliticko-ideovéfunkce,
má moŽná šancistát se ZasepŤíběhem
o literatuŤe,
pňíběhemotevňenym,novym
fiktivním světem.
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Exi|ováliteraturana hranici
vědya umění
ANToNíN KRATocHV|L

Zhrouceníkomunismuv ČSR od ekonomiky,ideologieaŽ po humanitníob|asti zasáhlo hluboce i do našíexi|ovéku|tury'Mnozí z nás _ a bylo lhostejno,zda
pracovaliv rozhlasovlch stanicíchs anténami
obrácen mi na v chod či na univerzitách v USA nebo v Evropě - byli pozváni k pŤednáškámna Masarykově
univerzitě,Univerzitě Karlově nebo napŤ.na PedagogickéÍakultěv olomouci,
v Plzni. Já měl zprvu dva rivazky v Brně a v Plzni, kde pŤednáším
a pÍedevším
dodnesexi|ovou a vězeřskou literaturu.Jestližeběhem let počethostujícíchdozdravotnímiproblémy,časovymzaneprázdněcentriub val, bylo to zpťrsobeno
nímči finanční
situací(Kratochvil l993_98).
Česká exilová |iteraturase štěpído dvou namnoze protichŮdnychobdobí:
prvníobdobíby se dalo ohraničit|éty1948 až po dobu doznívajícího
pražského jara l968-69. Toto obdobíbylo _ ažna několik v podstatěokrajovych polemik - po stránce literárněkritickéjednotné.Situace se změni|a po otevÍeníhrapolitičtívězni, tak iexkomunisté.
nic v roce 1968. Do exilu pŤišlijakb1/valí
Umělecká tvorba navazovalana tradici první republiky, ale na kniŽnímtrhu se
objevi|y i nové,namnoze experimentálnípráce. Jestližednes vyšla ňadainformačníchi analytick1ichstudií,ať1iž z oblasti poezie čl prÓzy, nebo náboŽenomezesk ch meditací,zrjstáva|astá|e opomíjenaoblast esejistiky.V časovém
nípatnácti minut se pokusímo dva proÍily vyraznych literárníchesejistria filozofťr:prof. Karla Máchy a Jana Čepa.Mácha se narodil 2. |edna l93 l v Dírné
jara byl děkanem Íaku|tysociálních
u Soběslavi. V době doznívánípražského
věd a publicistiky UK. Na podzim 1969 se vzda| svéhoríŤadu
a byl zbaven akademickéhopostavení.V prili sedmdesátlch let odchází Karel Mácha do exilu.

t.
Dominující osobnostíbyl ovšem i v oblasti esejistiky Jan Čep. Narodi| se
3l. prosince1902v chalupnickérodiněv Myslechovicíchu Litov|ea zemŤelpo
Čepovatvorba v exilu byla pŤedevším
delšíchorobě 25. |edna 1974 v PaŤíži.
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nínrčiÍlnanční
Česká exilová literatura se štěpído dvou namnoze protich dnych období:
pražsképrvníobdobíby se dalo ohraničit|éty1948 až po dobu doznívajícího
_
hojara 1968_69.Toto obdobíbylo ažna několik v podstatěokrajov1ichpolehrajednotné.Situace se změnila po otevŤení
mik - po StránceIiterárněkritické
jak b]/valípolitičtívězni, tak i exkomunisté.
nic v roce 1968.Do exilu pŤišIi
Umělecká tvorba navazovalana tradici prvnírepubliky, ale na kniŽnímtrhu se
objevily i nové,namnoze experimentálnípráce' Jestližednes vyšla Ťadainformačníchi analytick]ich studií,at j|ž z oblasti poezie či prÓzy, nebo náboŽenomezesklch meditací,zristávalastále opomíjenaoblast esejistiky'V časovém
a filoesejistri
nípatnácti minut se pokusímo dva proÍily vyraznych literárních
v
Dírné
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zofťr:prof. Karla Máchy a Jana Čepa'Mácha se narodil
jara
fakulty
sociálních
byl děkanem
u Soběslavi' V době doznívánípražského
věd a publicistiky UK. Na podzim 1969 se vzdal svéhoriŤadua by] zbaven akademickéhopostavení.V pri|i sedmdesát;ichlet odchází Kare| Mácha do exilu.

t.
Dominující osobnostíbyl ovšem i v ob|asti esejistiky Jan Čep. Narodi| se
31. prosince 1902v chalupnickérodině v Myslechovicích u Litovle a zemŤelpo
delšíchorobě 25. ledna 1974 v Paňíži.Čepovatvorba v exi|u by|a pŤedevším
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tvorbou esejistickou.První knihou vydanou v exi|u by| sice prozaick]i triptych
Ciktini, kde dolninova|aprÓza Klára Bendová'která znamenalaurčitévyvrcholení Čepovy novelistickétvorby. Je to snad všednítragédie,jak]ich Se u nás'
a nejenu nás, udáIona sta,kdyŽ k nám v roce l945, pŤedevším
na Moravu' pŤišly trestnéjednotky maršálaMalinovského,a pŤecene obyčejn;1i
pňíběh.Klára
Bendováby|apŤíliš
krásná'a protojejíoběťnemoh|abyt sine sanqine- jejísmrt
nemoh|abyt všední.Nove|a je obrazem čistého,rea|istickéhopohledu do neklidnlch a mnohdy i tragick;/chokamžikrj.TŤetínovela je rozčleněnana dvě
částia má na rozdí|od obou piedchozíchňac|uautobiografick]/chrysri.Zde Čep
nezastírásv j sklon k esejistickémufenoménu.,,Je monologem štvance-exulanta, kter v|áčís sebou stále svŮj trpk;íosud; hodina jeho pouti není zaznamenánav Ěádučasu,neboťv nočníPaÍíži
či v Mnichově za svíÍání
neníjiŽ tma,
ale neníještěani světlo' Kdo miluje Jana Čepa,pro toho je tato pr6zachlebem
siln]/chi bolestivlastníhosnu pŤedrozbŤeskemjitra...Tento
citát z rnéhobiblio.
filu (Kratochvil 1952)je zrcadlem,ve kterémjsem viděl na tváiíchkolegriz roz.
hlasu stejnépohnutí,kterémistahovalo dech' Knihou Ciktini (Čep l953) se stal
Čepmagnetempro |idi, kter m se bránit neumě|'Jeden z teoretikŮto charakte.
rizoval jako rys uvědoměléhosubjektivismuodrážejícího
se v kompozičnímňešení.Vedle Cikdn vydal Čep kniŽně ještědrobnou prÓzu nazvanouKvětnové
drri se stejnoutragickou tematikou.Pro doplněníliterárníchprofiI Čepaz jeho
exi|ovéhoobdobíje nutnouvéstČepovujedinou prÓzu s kultivovan m humorem TŤipocestní'kteroujsem otiskl v první antologii exilovéprÓzy Penízexulant v (KraÍochvil,ed' 1956).
Esejistická díla Jana Čepajsou aŽ integrálně umělecky zpracovanérivahy,
mnohdy i rozpravy o humanitních,filozofick]/ch, estetick ch i umě|eckych
otázkácha problémechdneškaa nedávnéminu|osti.Poznámky idohady' žeČep
se zde držel formu|acestaréhofilo|oga FrantiškaTrávníčka(1952), že ,,essay
(esej) byl privodně pokus, pňenesenápísemná rozprava a zv|áštní|iterární
utvar..,ovšemzdaleka neodpovídáČepověesejistice.Jan Čepvydal celkem se.
dm knih esejúv edici Vigilie v KŤesťanské
akademii v Římě. Vljimku tvoŤily
pouze Samomluvy rl rozhovory vydanéČeskouku|turníradou v edici Sk|izeř
svobodnétvorby v Lundu ve Švédsku
(Čepl959).
Thto kniha, která by|a v soutěžiKulturní rady a KŤesťanské
akademie vyscrce oceněna, zrcadli vyspělost, brilantnost a Čepovu h|ubokou humanitu. Jan
Čepv dos|ovupíše:
Tyto rivahyjsem napsa|z vnitŤnípotŤeby,a|e takéz vnějšínutnosti'Jsou
organickym pokračovánímtext , kteréuveÍejnilaKŤesťanskáakademie
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v Římě pod titulem o lidsk! svět. JenomŽetentokrátjsou to texty vybrarozhlasovénéa častoi krácenéa zahrnujíobdobípěti šestilet pŤedevším
se
nemohl aurozhlasovlch
rivah
redakci
sv
ch
ho vysílání'Ani pŤitéto
podavšak'
že
se
mu
občas
pŤíliš
m.
Doufá
kus
tor vyhnout fbrmulacím
žtjí
ne.;e|idí,
kteŤí
najde
ozvěnu
u
ŤilovyjádŤit,co mě| sám na srdci a co
nom ve vyhnanstvícizím, ale i ve vyhnanstvídomácím.
Ještětohle: autor těchto text nestudova|soustavněžádnoufilozofii.
za básníka.Co by mohlo znítvjeho větáchjaPokládá se sám pŤedevším
tomu vnímánískutečko Íilozofienebo dokonce teologie,nutno pŤičíst
- vědomky ne_
je
podepŤeno
často
nosti, kterémuse ňíkáintuice i když
_
dějin.
a
lidsklch
myšlenky
lidské
bo nevědomky pozitivnímstudiem
( Č e p1 9 . 5 9l: l 8 )
stejnějako napň.proť.otakar odložilík
Dr. Alexandr Heidler (otec KŤíšťan)
pŤíklaa dalšíse po prostudováníČepov]/chrivah shodli, že Čepje k|asick]1im
Berd'ajak
jej
Alexandrovič
Niko|aj
hlásali
existencialismu,
dem kŤesťanského
jev (1874-1948), Maurice B|ondel (1861-1949),pŤípadněGabriel Marce|
(l889-1973). Ke Karlu Jaspersoviměl Čep určitév hrady. Řekl mi jednou
v RFE: ,,Nemám rád psychiatry'..
Ved|e dvou knih vydan1/chČepemještě doma _ Bcisníka jeho inspirační
zdroje (Praha 1940)a vyznamnésbírkyesejriRozptylenépaprsky (Dominikánská edice Krystal, olomouc |946) _ napsal Čep několik esejistick]ichrivah do
Novéhoživota(Řim) a několika da|šíchlistri. Knižně vycházely Čepovyeseje
v Kiesťanskéakademii v Římě (Accadernia Cristiana Cecoslovacca' později'
když si Slováci vytvoŤili sv j ristav,bylo označeníCecos|ovaccavypuštěno.
akademie v Římě má sídlo v Nepomucenu' papeŽské
DnešníčeskáKŤesťanská
je
univerzitníkoleji, kde takéredakce Novéhoživota).V rivodu k první esejistickéČepověknize napsanév exilu o lidskj svět auÍorzd razřuje: ,,Nebudou
zatímmoci čísttyto rivahy ti, kter m byly adresovány,místokter;Íchjsem se
snažilmyslet nahlas. Doufám však,že i moji čtenáŤiv exilu najdou na těchto
stránkách ozvěnu vlastníchrizkostía nadějí,že z stanou pro budoucnostsvě.
,.
dectvímtěchto tragicklch čas (Čep l953a). Úvod je datován:V rinoru 1953.
dva monstrprocesys ČeSTetty v době, kdy komunistickájustice ,,realizova|a,.
jak
slovy: ,,Uslyšíte,
končí
esej
k:/mi spisovateli (viz Kratochvi| l997). První
pohŤbil
toa
podem|el
osudri,
kolem vás plyne čas,čas,ktery uŽ odplavil tolik
ctiŽázvrácenych
tolik
sedla
lik babylonskych věŽí'lezdec, kter;/užvyhodil ze
dostía plánťr.Čas,nástroj Boží spravedlnosti.PŤátelé,začnětetim, že budete
hloubíhrob i vašimnynějv tichu naslouchatjehotoku, kter]/uŽ nezadržite|ně
41',7

tvorbou esejistickou.První knihou vydanou v exi|u by| sice prozaick;i
triptych
C i kdni, kde domi nov ala pr6za K|ára Bendová, která znamenalaurčitévyvrcholení Čepovy novelistickétvorby. Je to snad všednítragédie,jakych se
u nás.
a nejenu nás, událo na sta, kdyŽ k nám v roce l945, pňedevším
na Moravu, pŤišly trestnéjednotky maršálaMaIinovského,a pŤecene obyčejn]1i
pŤíběh.Klára
Bendová byla piíliškrásná, a protojejí oběťnemohlab]it sine *nqin" - její
smrt
nemohla byt všední.Novela je obrazem čistého,
realistickéhopohtedu do neklidn]/ch a mnohdy i tragick;Íchokamžik ' TŤetínove|aje rozčleněna
na dvě
částia má na rozdíl od obou pňedchozíchÍacuautobiografick ch rysri' Zde
Čep
nezastírásvrij sklon k esejistickémufenornénu.,'Je mono|ogem štvance-exulanta, kter vláčís sebou stále sv j trpk;1ic,sud;hodina jeho pouti není zaznamenána v Ťádučasu,neboťv nočníPaĚíŽičiv Mnichově za svítánineníjiŽ tma,
a|e neníještěani světlo.Kdo miluje Jana Gpa pro tohoje tatoprÓza ch|ebem
siln ch i bo|estiv|astníhosnu pňedrozbňeskem
jitra...Tentocitát z méhobib|io.
Ítlu(Kratochvi| 1952)je zrcadlem,ve kterénjsem viděl na tváŤíchkolegriz rozhlasu stejnépohnutí,kterémi stahova|odech.Knihou Ciktini (Čepl95i; se stal
Čepmagnetempro lidi, kterym se bránit neuměl.Jeden z teoretikrito charakterizova|jako rys uvědoměléhosubjektivismuodrážejícího
se v kompozičnímŤešení.Vedle Cikdn vydal Čep knižněještědrobnou prÓzu nazvanouKvětnové
dlri se stejnoutragickou tematikou.Pro dopJněníliterárníchprofil Čepaz jeho
exilovéhoobdobíje nutno uvéstČepovujedinou prÓzu s kultivovan]imhumorem TŤi pocestní,kterou jsem otiskl v prvni anto|ogiiexilovéprÓzy Penízexulant v (Kratochvil, ed. 1956).
Esejistická díla Jana Čepajsou až integrálněumělecky zpracované vahy,
mnohdy l rozpravy o humanitních,filozoiicklch, estetick:ich i umě|eckfch
.otázkách
a prob|émechdneškaa nedávnéminu|osti.Poznámky i dohady, ŽeČep
se zde drŽe| ÍbrmulaceStaréhofilologa FrantiškaTrávníčka(1952), Že
,,essay
(esej) byl privodně pokus' pÍenesenápísemná rozprava a zv|áštníliterární
tvar..,ovšemzdaleka neodpovídáČepověesejistice.Jan Čepvydal celkem sedm knih esej v edici Vigilie v KŤesťanské
akademii v Římě. V]yjimku tvoŤily
pouze SamomLuvya rozhovory vydanéČeskouku|turníradou v edici Sklizeř
svobodnétvorby v Lundu ve Švédsku
(Čep1959).
Tato kniha, která byla v soutěŽiKulturnírady a KŤesťanské
akademie vystlce oceněna, zrcadlí vyspělost, bri|antnosta Čepovu hlubokou humanitu' Jan
Čepv doslovu píše:
Tyto rivahyjsem napsal z vnitňnípotŤeby.
ale takéz vnějšínutnosti'Jsou
organick;ímpokračovánímtext , kteréuveŤeinilaKŤesťanskáakademie
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v Římě pod titulem o lidsk1isvět' Jenomžetentokrátjsou to texty vybrarozhlasovénéa častoi krácenéa zahrnujíobdobípěti šestilet pŤedevším
ho vysílání.Ani pŤitétoredakci svlch rozhlasov ch rivah se nemohl aukus1/m.Doufá však' žese mu občaspoda.
tor vyhnout Íbrmu|acímpŤí|iš
Ťilovyjádňit,co mě| sám na srdci a co najde ozvěnu u |idí,kteÍíŽijínejenom ve vyhnanstvícizím,ale i ve vyhnanstvídomácím'
Ještětohle: autor těchto textŮ nestudovalsoustavněžádnoufilozofii.
za básníka'Co by moh|o znítvjeho větáchjaPokládá se sám pŤedevším
tomu vnímánískutečko filozofie nebo dokonce teologie, nutno pŤičíst
nosti, kterémuse iíká intuice _ i kdyŽ je častopodepŤeno- vědomky nebo nevědomky- pozitivnímstudiemlidskémyš|enkya lidsklch dějin.
( Č e p1 9 5 9 :l l 8 )
stejnějako napŤ.prof' otakar odložilík
Dr. Alexandr Heidler (otec KŤíšťan)
a dalšíse po prostudováníČepov1/chrivah shodli, Že Čepje klasick1/mpňíklaexistencialismu'jak jej h|ásali Nikolaj AlexandrovičBerd'adem kŤesťanského
jev (1874-1948)' Maurice B|ondel (|86l_l949)' pŤípadněGabriel Marcel
Řekl mi jednou
(1889-1973).Ke Kar|u Jaspersovimě| Čep určitév5íhrady.
v RFE: ,,Nemám rád psychiatry..,
Vedle dvou knih vydanlch Čepemještě doma - Btisníka jeho ittspirační
paprsky (Dominikánzdroje (Praha 1940) a vyznamnésbírkyesej Rozptj,Iené
_
ská edice Krystal, olomouc |946) napsa|Čep několik esejistick;ichrivah do
Novéhoživota (Řim) a několika dalšíchlisttj' KniŽně vycháze|y Čepovyeseje
v Kiesťanskéakademii v Římě (Accadernia Cristiana Cecos|ovacca'později'
když si Slováci vytvoÍili svŮj ristav,by|o označeníCecos|ovaccavypuštěno.
akademie v Římě má sídlo v Nepomucenu,papežské
DnešníčeskáKŤesťanská
univerzitníko|eji, kde je takéredakce Novéhoživota).V rivodu k první esejistickéČepověknize napsanév exilu o lidsk! syčÍautor zdŮrazřuje: ,,Nebudou
Zatímmoci čísttyto rÍvahyti' kter;/mbyly adresovány,místo kterfch jsem se
snaŽil myslet nahlas. Doufám však,že i moji čtenáŤiv exilu najdou na těchto
stránkách ozvěnu vlastníchrizkostía nadějí,že zŮstanoupro budoucnostsvě.
dectvímtěchto tragick1/chčas .. (Čep 1953a).Uvod je datován:V rinoru 1953.
Tedy v době, kdy komunistická justice ,,realizovala..dva monstrprocesys česjak
k1imi spisovateli (viz Kratochvi| l997)' První esej končíslovy: ,,Us|yšíte'
kolem vás plyne čas,čas,kter;/už odplavil to|ik osud , podemlel a pohŤbiltolik babylonskych véží.Iezdec,kter]/užvyhodil ze sedla tolik zvrácenlch ctiŽáÍím,že budete
dostía plánťr.Čas' nástroj BoŽí spraved|nosti.PÍáte|é,začnéte
v tichu naslouchatjeho toku, ktery už nezadrŽitelněhloubíhrob i vašimnyněj-
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šímtyranrim.,,o lidskj svŽl je kniha, která byla nejčastějipropašovávánapŤes
síťminoqich polí a ostnat1/ch
drátri.
Druhou esejistickou knihou vydanou po pěti|eté
pŤestávce
by|y Malé Ťeči
svtitečnís obá|kouMiroslava Šaška,
vydanourovněžKŤesťanskou
akademiív Římě
v literárníedici Vigi|ie. Kniha obsahujedvě rivahyvánoční,
jednu silvestrovskou,
jednu
dvě novoroční,
čtyŤivelikonočnía
svatodušní
čili esej letnicov . Čepdoplnil knihu ještěesejem o sv.Vác|avua závértvoŤízamyšlenínad svátkemVšech
svatych a Dušiček.V závěru Jan Čeppíše:,,NemrižemeSe zejménaubránit pomyšlenína ty [..']' kteŤíbyli v posledníchletechsundániz šibenica hozeni do
neznámlch děr. Lhali bychom, kdybychom tvrdili, že na ně myslímeve všech
chvílíchsvéhoŽivota, ale zároveĎ si uvědomujeme,ževzduch, kter;/denně d1/.
cháme, by byl jiny' kdyby neby|o těchto mrtv ch.. (Čep 1959a).Stejny rok vydání l959 má izmíněná již kniha Sarnontluvy
a rozhovory.
V roce |965 vychází v Římě nejrozsáhlejší
Čepovaesejistická kniha Poutník
na zemi s podtitulemPost hoc exilium (Čepl965). Jan Čepk tétoknize pŤipojil ještělJtrŽky z deníku' Jsou to poznámky z vá\ky,ale h|avníčásttvoŤíexilo.
vé záznamy.V rivodu k Poutníkunrl zemi Čeppíše:
Píšící
člověk mrjŽe mít občaspocit, Že toh|etoužjednou Ťekl,ale najednou ucítípotňebuŤícito ještě.jednciu,
tŤebav poněkudjiné souvislosti.Někdy se mu naopak stává,že čte-|ipo sobě v|astnítext po delšídobě, pomyslí si: Tohleto Že jsem napsaljá? Takhle jsem tenkrát mys|el a cítil.lAno'.ieštěsi na to vzpomíná,a|e Že uŽ to necítí,i když uznává,Že je to
stále pravda. Za nějaky časse znovu vracík polozapomenutézkušenosti
s nov m aktuálním pňízvukem,byť pňemístěn;/m
do perspektivy více
změněné.Stárnoucí člověkvidí jinak svoje dětství,neŽ kdyžje doopravdy proŽíval,ačkoliv mu jde stá|evstŤíc.
Ví, Že se setká s chlapcem' kter m
byl kdysi' v onoln poslednímsetkání,na kterérnyslí čímdál tím víc,
a S rostoucízávrati, Teprve tváŤítváŤJsoucnosii věčnéuvidí sám sebea ty,
kteňího pŤedešlinebo kteňízristávajíza nim v čase,vjejich pravépodobě
a cítíse jim blíž nežkdykolijindy. Credo Domine'
( Č e p1 9 6 5 : 5 - 6 )
Kn1hu Poutník na zemi zakonči|Čep Modlitbou. Není to modlitba v pravém
smyslu slova,ale je to brilantníesej'
akademie autobioPo ČepověSmrti v lednu l974 vydává ještěKŤesťanská
grafick1iesejSestra tizkost(Čep 1975)'Čepjej psal p vodně francouzskya byl
asi určenpro francouzsképŤáte|eJana Čepa.PŤekladje anonymní,ale domní418

pŤítel,kter;Ýbrilantně
vám se' že na něnr spolupracovaldr' Lev Gruber, ČepŮv
ale ani nevynepotvrdil,
mi
to
dotaz
pŤím-Ý
jazyk.
mťrj
Na
ovládal francouzsky
Šašek'
Miroslav
provedl
opět
pravu
grafickou
a
vratil. ouattu
Sestru zkostpsalČepv letech 1964aŽ l965, svou autobiografickouzpověď
ji pÍekonal,ale
neukončil,neboťzanedlouho ranila ho mozková mrtvice. Čep
Čepovoutrpení
a
nohy.
ruky
pravé
ochrnutí
a
v
Ťeči
potíŽe
následky zťrstaly
skončilov lednu 1974.
druhou
V dodatcíclrtétoknihy se Čep vyznává:,,Celá Francie se stala mou
první
natu
se
která
v
záloze,
vlastí
v
l928,
roce
vlastíužod méprvnínávštěvy
dovenebyval
bych
tehdy
ani
ale
prostupovala,
vrstvila,ji dopliiovala a s ní se
na cei Životbez naděje na návrat.,.
dl zťrstat
il.
- do
Nyní se pokusímobrátitpozornostdo zcelaiinéoblastiexilovéesejistiky
o kterém
oblasti Íllozofickéhoeseje - a vrátímse ke jménuprof. Karla Máchy,
esejisrozlt|asové
ve
své
byl
Čep
JestliŽe
ťrvahy'
jsem se zmínilna počát[utéto
pŤi
sv ch
rušiček
Ťáděním
nad
zoufalstvím
i
tice omezován časema mnohdy
projevech,ouměleckounáplřsestaraljižsv1imstÍídm1ínrpÍístupemkrozhlam pro kaŽsu.Ýyhlbal se zbytečnlmcizím slovrjm a snaŽil se byt srozumiteln
tlezasáh.
režimu
totalitního
rušičky
konečně
daŤilo,
déhoposluchače.To se mu
ly všechnyoblasti republiky.
a pozProf. Karel Mácha, kteréhosi staršíz nás parnatujíještěz Masarykovy
jeho eseje byly určeny
ději Karlovy univerzity,tyto problémyneměl. Všechny
proto rozbor jeho esea
je
filozoť,
pŤedevším
Mácha
Karel
p.o t.nizni produkci'
kritickoukon.
a jinou hodnotící
jt' ,nuani;sí.Člověksi musíbrátjiná měŤítka
1"
světu.
esejistickému
k
Máchovu
esej
ocl
Čepov1/ch
."p.i u n""j l"hké pŤejít
Velkáuměleckádíla'napsalkdysiNietzsche,,,majívsoběprvektajemství'jeŽ
podstatěMáblt nikdy uysujtleno,..PouŽívámtétoparalely k vaze o
nemťrŽe
životník
naclcházejícímu
podnět
nahodily
o
ohovaÍilozofickéhoeseje' Nejde
zhodpotŤeba
objevuje
pŤirozeně
se
filozofa
mu v ročí70. narozenrnexilávého
léta
již
po
dlouhá
se
kter!
autora,
dílo
dílo,
kulturní
notiti jeho myšlenkovéa
novéprov
nižna\ézá
fbrmy,
literární
eseje,
lkotázcefilozofického
SoustŤeďuje
,to,y'Ču,'kter!jemivymezen,rninedovolujeproniknoutzcelakjádrujeho
inspirace'
esejistick1/ohprincipri, pŤípadně
dělicí čáru mezi Íj1ozoÍlckymese1em
pŤesnou
bu".ni 1z'e jen stěžívést
je zvolen! problémo to obpŤípadě
V
Máchově
a takzvaněkrásnou ltteraturou.
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šímtyranťrm..,
o lidskj svát je kniha, která byla nejčastějipropašovávánapies
síťminov1ichpolí a ostnat1/ch
drátri.
Druhou esejistickouknihou vydanoupo pětiletépŤestávce
by1yMaIéŤeči
sva.
tečnís obálkou Miroslava Šaška,
vydanou rovněŽKŤesťanskou
akademiív fumě
v literarníedici Vigilie. Kniha obsahujedvě rivahyvárroční,
jednu silvestrovskou,
dvě novoroční.
čtyŤive|ikonoční
ajednu svatodušní
čiIiesej letnicovy.Čepdoplnil knihu ještěesejemo sv.Václavu a závěr tvoŤízamyšlenínad svátkemVšech
svat1icha Dušiček.V závěru Jan Čep píše:,,Nemťržeme
Se zejménaubránit pomyšlenína ty [.'.]' kteŤíbyli v pos|edníchletech sundáni z šibenica hozeni do
neznámych děr. Lha|i bychom, kdybychom tvrdili, že na ně myslímeve všech
chvílíchsvéhoŽivota,ale zároveĚ si uvědomujeme,že vzduch, kter1/denně d1/cháme, by byl jin:li,kdyby nebylo těchto mrtv ch..(Čep |959a), Stejn:irok vydání |959 mái zminěnájižkniha Samontluvya rozhovory,
V roce |965 vychází v Římě nejrozsáhlejší
Čepovaesejistická kniha Poutník
na zemi s podtitulem Post hoc exilium (Čep 1965).Jan Čepk tétoknize pŤipojil ještěÚtrŽky z deníku.Jsou to poznámky z vá|ky,ale hlavníčásttvoŤíexilové záznamy.V rivodu k Poutníkuna zemi Čeppíše:
Píšící
č|ověkmrižemít občaspocit, Že tohleto užjednou ťekl,ale najednou ucítípotňebuŤícito ještějednou, tieba v poněkudjiné souvislosti.Někdy se mu naopak stává,žečte.|ipo sobě vlastnítext po de|šídobě, pomyslí si: Tohleto žejsem napsaljá? Tákhle jsem tenkrát myslel a cítil? _
Ano, ještě si na to vzpomíná,a|e Že už to necítí,i když uznává, žeje to
stále pravda' Za nějaky časse znovu vrací k polozapomenutézkušenosti
s novlm aktuá|nímpŤízvukem,byť pňemístěn1im
do perspektivy více
změněné.Stárnoucíčlověkvidí jinak svoje dětství,neŽkdyžje doopravdy prožíval,ačkolivmu jde stá|evstÍíc.Ví, žese setká s chlapcem,kter1im
byl kdysi' v onoln poslednímsetkání,na kterémyslí čímdál tím víc'
a s rostoucízávraÍí.
Teprve tváŤítváŤJsoucnostivěčnéuvidí sám sebea ty,
kteŤího piedešlinebo kteňízristávajíza nim v čase,vjejich pravépodobě
a cítíse jim blíŽnežkdykolijindy. Credo Domine.
( Č e pl 9 6 5 : 5 - 6 )
Knthu Ptlutníknct zemi zakončilČep Modlitbou. Není to modlitba v pravém
smyslu s|ova,a|eje to brilantníesej'
akademie autobioPo Čepověsmrti v |ednu 19]4 vydává ještě KŤesťanská
graficky esej SesÍratizkost(Čepl975). Čepjej psal privodněfrancouzskya byl
asi určenpro francouzsképŤáte|eJana Čepa.PŤekladje anonymní,ale domní418

ČeprivpÍítel,kter brilantně
vám se, že na něm spolupracovaldr. Lev Gruber,
mi
to nepotvrdil,ale ani nevypŤím!
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esejistiky- do
Nyní se pokusímobrátit pozornost do zce|ajiné oblasti exilové
Máchy' o kterém
oblasti filozofickéhoeseje- a vrátímse ke jménuprof. Karla
esejisrozlrlasové
r,e
své
byl
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této
jsem se zmínil na počátku
píi
svfch
rušiček
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projeveoh,o uměleckou
s u . V y h l b a l s e z b y t e č n ; / m c i z í m s l o v r i m a s n a ž i l stesbr o z u m i t e l n 1 / m p r o k a Ž reŽimu nezasáhdéhoposluchače.To se mu daŤilo,konečněrušičkytotalitního
ly všechnyoblasti republiky.
ještěz Masarykovy a pozProf. Karel Mácha, kteréhosi staršíz nás pamatují
jeho eseje byly určeny
ději Karlovy univerzity,tyto problérnyneměl.Všechny
Íllozof, a proto rozbor jeho esep,á mizni produkci' Karel Mácha je pŤedevším
kritickoukona jinou hodnotící
Člověksi musíbrátjiná měŤítka
.],i1",nuani1sí.
světu.
c"pci a n"nl l"hké pÍejítod Čepov1/chesejťrk Máchovu esejistickému
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tajemství,
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sobě
Nietzsche'
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SoustÍeďujelkotázcefilozoÍickéhoeseje,literárnílbrrny,
jeho
zcelakjádru
story.Čas,kter;íje mi vymezen, rni nedovolujeproniknout
inspirace.
pÍípadně
esejistick!ch principťr,
filozoÍjck m ese;em
bu""ni |ie jen stěií vést pŤesnoudělicí čáru nrezi
problémo to obje
zvolen!
pÍípadě
V
Máchově
a takzvaněkrásnou literaturou.
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tížnější'
žeautorje současně
filozofi spisovatel.Dalo by se dokonceŤíci,žejeho tvorba permanentněosciluje na hranici těchto dvou sÍér_jako jakási dvoji,
stereofonněpŤítomnáaspektacetéžeintelektuality'
Myslím pŤitomna ,,klasickyesej..,tj. ne tak na literárnížánrjako spíšena ten
tvar krasoumnéslovesnosti,kter;/si klade za ci| stabi|izovatmíru verbalizovanéhokrásna a piesně definovanémyšlenkyna pňesněurčitelnlchkritériích.
Klasicistnímomentje mimochodemvelmi patrn)ii v Máchově stylu.Autor
se pÍitom nepŤedstavuje
jako nezaujat;ivykladačprincipri, právě naopak: neskryvá SVouSympatiik osobním,nejosobnějším
motiv m
,,antropologick1/m..
svj'ch postav.
Mácha publikoval aždo listopadu l989 jen naZápadě a v češtině
jen v exllovych orgánech' Teprve v roce l990 uveiejnil svou první menšípráci v Praze,
pozdějiv Brně, kde byla postupněvydánajeho ,,Menší
Írlozofickátrilogie..(ak
ji nazva| olomouck]/ bohemista FrantišekVšetička'srov. Mácha 1985/199|'
1992, 1993)' Tato esejistická tritogie zahrnovaladrobnéknihy: Cartesius,Jean
Jacques Rousseau, Giordano Bruno.
Exi|ov]i filozof Mácha opouštís očividn m u|ehčením
po dlouh]/chdesetile.
tíchkomplikovan!, ztěŽk| jazyk metafyzickéhosty|u,takjak ho sám pěstovalve
svémhegelovskémobdobíajak jsou jím poznamenányještěi jeho práce z konce
šedesátch |et (sebekritick1itrendse objevujeu autoranejenv ohledu světonázo.
rovém,ale i ve volbě vyrazov ch prostňedkri).
Svou exi|ovouexistencíjako by
Mácha chtěl zapomenoutna všechnoto' co by|o pŤedtím,
a snad se navrátitaŽ do
obdobísv ch gymnazjá|níchjuvenilií,
kdy psal verše- jeho jazykje nyníbarev.
ně mnohotvary,ohebn;1i,
záměrněa pročištěně
česk, autorse jím zŤejmětěšía téměŤakibicky se vyhybá germanism m, galicismrim,amerikanismrjm,znám,jm
neduh m emigrant . Mácha se cílevědoměorientujena jednoznačnost
a jednoduchost v,lrazu, na zvukomalebnostčeského,
slovanskéhoslova' Tento komplikovan autor,kter Íilozoficky čerpáz toho nejtěŽšího,
co pŤines|odo filozofie
17.' l 8. a 19. sto|etí,si berejako svéjazykovévzory k|asikyčeské
tradice- Němcovou a Erbena, Há|ka a Vrch|ického,7'eyeraa Nerudu - a kupodivuje bez potíŽí znovu nachází ve svémpÍedvědomí.Jeho dvěma vŮbec největšímivzory zil.
stávajíLev Niko|ajevičTolstoj a ovšemijmenovec, Kare| Hynek.
Do širšího
okruhu Máchovlch esejistick;ychpsychokresebpatŤíi kratší tva.
ry - volnépromluvy pŤivernisážíchvlstav jeho pŤátel,rivody ke knihám Máchoqich žák čiprostěpĚíIežitostné
črty.Yyrazně o tom svědčíjehoitalsky psanédiscorso o radosti z poznávání (emuž piedchází texÍz Í. 1917, z roku obnovení,,Integrá|ní
antropologie..).Jsou to všaki rivodnírivahy k prvotinámMáchov ch mnichovsk ch žák ' jako jsou napÍíkladStephan Kowarik (Kowarik
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l983) nebo mladičkánadanáfl|ozoÍkaFelicitas Schmidtová(schmidt l984).
i elegantněnahozená a s brilantnímhumorem
Na druhéstraněje to napŤík|ad
napsaná rivodní pÍedmluvaUnum idioma S|avonicum ke sborníkuprofesora
čtenáslavistikyAntonínaMěšťana(Mácha 1996)a Ťadadalšíchvěcí,českému
tematick ch kontextechje
Íi téměÍneznám ch. To jedině spojitév pňerťrznych
autor sám, bytostně,nezadrŽitelnětvoÍiv;ia S onou intenzitouduchovníhovyzaÍováni,kteréAmeričanéŤíkají,,drive..,duchovnísíla.
na vlnách Svobodné
Pozval jsem prof. Karla Máchu ke spoluprácipŤedevším
reEvropy a takév Hlasu Ameriky (VoA)' dá|e na stránkách vlznamné ňímské
vue Studie, kteroujsem spoluredigoval,nesmímZapomenoutna Nové obzory,
kterévycháze|yve Šv carsku'ani na exilovy Penklub a Svobodnouspolečnost
národŮ Československaa nemuselbych blt právě pŤckvana podporupŤátelství
pen,kdyžjsem listoval stránkamijeho Cartesiači Giordana Bruna' A pŤeceměl
jsem dojem, žese i pÍedemnou rozevíránovy horizont autorovadíla.
Vyvrcholení esejistickétvorby Karla Máchy je kniha Druhtj smrt (Mácha
|987). ,,Je to kniha' na nížmi kdysi záleželoze všehonejvíc,..poznamenal
básní v prÓze dokonal Mácha
v jednom ze svlch dopisri. Touto Íj|ozoÍrckou
svou osudovou světonázorovoumetaÍbru.Zhruba někdy v polovině sedmdesámilníku:,,Kde životnášje v prili se svou
tlch let dosahujeautordantovského
je pŤíliš
má|o známo, nežaby by.
pozadíMáchovlch esejťr
poutí...o skutečném
lo moŽno véstobjektivníanal zu, a takéautorovyptivodnípersonálnírnotivy
nosné.Spíšese zdá, Že postupemdoby vynelze dnes uŽ pokládat za dostatečně
mizely Íy zce\asubjektivnístopy vzniku díLaaŽe autor vynaloži|cílevědomou
jádro jeho eseje.
práci, aby zristalo zachovánojen myšlenkové
Druhá smrtje dílo bilanční_ ',nechtělose mi už žít'..Ťeklmi kdysi, ,,a dě.
kuji jen rolnicklm rudimentrimmych pŤedkriza Ío,Že jsem pŤeŽil...
aktu tu zahodi| Íilozofjednímtrhem všechno,co dosud sánr
V sebeničivém
napsal o ,,smyslu Života,,ve sv ch nezralych |etech.Druhá smrtje principiální
období..,Z autoraprom|ouvá náhle jeho pranegaceMáchova ,'pŤedkritického
pŮvodní ,já.., nepodléhajicipÍikazu ničeho než právéjeho nejsubjektivnější
pravdy: kéžbych nebyl pÍitahovánbitvami azápasy, do nichŽ mi nic není,kéŽ
bych uměl m|čettam, kde mlčívšichni' pŤikyvujíces vnitŤnímodporem veíe1ně zjevovan m nesmys|úm,a pŤeceje jedno, souhrnné poznáni z moudrostivesmíru:',Jsem_ co jsem. Díky osudu za Ío,Že jsem - jak;/jsem. A pokudjsem'
aťse naplníňádmégeneze...
Esejistickou knihou nazvanoupod]e apokalyptickéšifry Druhá srrrt vrcholí,
zdánlivě iracionálně, proces,jehož motivy' Stopy a jednotlivéaspekty mrjžeme
stolet.Ve skutečnosti
sledovatv Máchově dí|easi od clruhépoloviny šedesát;ich
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tížnější'
žeautorje současně
filozofi spisovatel.Dalo by se dokonceÍíci'žejeho tvorbapermanentněoscilujena hranici těchtodvou sfér-jakojakási
dvojí,
stereoÍbnně
pÍítomnáaspektacetéŽeintelektua|ity'
Mys|ím pňitomna ,,klasickyesej..,t.l.ne tak na literárnížánrjako spíšena
ten
tvar krasoumnéslovesnosti,kter;fsi k|ade za cí| stabilizovatmíru verba|izova.
néhokrásna a pňesnědefinovanémyšlenkyna pňesněurčitelnychkitériích.
Klasicistnímomentje mimochodemvelmi patrn]ii v Máchově sty|u.Autor
se pňitom nepŤedstavuje
jako nezaujat] vyktadačprincipri, právě naopak: neskrlvá sVou Sympatiik osobním,nejosobnějším,,antropologickym..
motiv m
svych postav.
Mácha publikoval aždo listopadu l989 jen na Západě a v češtině
jen v exllovlch orgánech.Teprve v roce l990 uveŤejni|svou prvnímenšípráci v Praze,
pozdějiv Brně, kde byla postupněvydánajeho ,'Menšífi|ozofickátrilogie..(ak
1i nazva| olomoucky bohemista FrantišekVšetička'srov. Mácha ls8stlgc)l'
1992' 1993).Tato esejistická tri|ogie zahrnovaladrobnéknihy: Cartesius,Jean
Jacques Rousseau,Giordano Bruno.
Exilov;i filozof Mácha opouštís očividnymulehčením
po d|ouh;ichdesetiletíchkomplikovan,!'z'těŽkl!jazyk metaÍyzického
stylu,takjak ho sám pěstovalve
svémhegelovskémobdobía jak jsou jím poznamenányještěi jeho práce z konce
šedesátychlet (sebekritick]itrendse objevujeu autoranejenv ohledu světonázo.
rovém,ale i ve volbě v razov ch prostŤedkri).
Svou exilovou existencíjako by
Mácha chtěl zapomenoutna všechnoto, co bylo pŤedtím,
a snad se navrátitaŽ do
obdobísv ch gymnaziá|níchjuvenilií,
kdy psal verše_jeho j azykje nyníbarevně mnohotvary,ohebn]li'záměrnéa pročištěně
česk;i,
autorse jím zŤejmětěšía téměŤakribicky se vyh; bá germanism m, galicism m, amerikanismrim'znám m
neduhrimemigrantri.Mácha se cílevědoměorientujena jednoznačnost
a jednoduchost vyrazu, na zvukomalebnostčeského,
s|ovanského
s|ova'Tento komplikovany autor, kter;i f.ilozoficky čerpáz toho nejtěžšího,
co pŤineslodo filozofie
17.' l8. a l9. století,si berejako svéjazykovévzory klasiky české
tradice- Němcovou a Erbena,Hálka a Vrchlického,7nyera a Nerudu _ a kupodivuje bez potíŽí znovu nachází ve svémpiedvědomí.Jeho dvěma vribec největšímivzory ztlstávajíLev Niko|ajevičTolstoj a ovšemijmenovec, Karel Hynek.
Do širšího
okruhu Máchovlch esejistickychpsychokresebpatŤíi kratšíritva.
ry - volnépromluvy pŤivernisáŽíchv stav jeho pňátel,uvody ke knihám Máchov]ich žák čiprostěpŤíleŽitostné
črty.Y!,razně o tom svědčíjeho italsky psanédiscorso o radosti z poznávání(emuŽ pŤedcházítext z r. 1977,z roku obnovení,,Integrá|ní
antropologie..)'Jsou to všaki rivodnírivahy k prvotinámMáchovych mnichovsk ch ŽákŮ,jako jsou napŤíkladStephan Kowarik (Kowarik
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1983)nebo m|adičkánadanáÍilozofkaFelicitas Schmidtová(Schmidt l984).
Na druhéstraněje to napŤíkladi elegantněnahozená a s brilantnímhumorem
napsaná vodní pŤedmluvaUnum idioma Slavonicum ke sborníkuprofesora
čtenáslavistikyAntonínaMěšťana(Mácha |996) a Ťadada|šíchvěcí,českému
ŤitéměŤneznám ch. To jedině spojitév pŤerriznch tematick ch kontextechje
autor sám, bytostně,nezadrŽite|nětvoŤivya s onou intenzitouduchovníhovykteréAmeričanéŤíkají',drive..,duchovnísíla.
zaÍování,
na vlnách Svobodné
Pozva|jsem prof. Karla Máchu ke spoluprácipňedevším
re.
Evropy a takév Hlasu Ameriky (VoA)' dá|e na stránkáchv znamnéňímské
vue Studie, kterou jsem spcl|uredigoval,nesmímZapomenoutna Nové obzory,
kterévycháze|y ve Švycarsku,ani na exi|ov1iPenklub a Svobodnou spo|ečnost
a nemuselbych b;/tprávě pŤckvana podporu pÍátelstvínárodrjČeskos|ovenska
pen,kdyžjsem listovalstránkamijehoCartesiačiGiotdanaBntna'A pŤeceměl
jsem dojem, žese i pŤedemnou rozevíránovy horizont autorovadíla.
Vyvrcho|ení esejistickétvorby Karla Máchy je kniha Druhtj smrt (Mácha
1987).,,Je to kniha, na nížmi kdysi zá|eŽe|oze všehonejvíc'..poznamenal
v jednom ze sv ch dopisti. Touto filozofickou básní v pr6ze dokonal Mácha
svou osudovou světonázorovoumetaforu.Zhruba někdy v polovině sedmdesámilníku:,,Kde Život nášje v pri|i se Svou
t]Ích|et dosahujeautordantovského
málo známo,neŽaby bypoutí...oskutečném
pozadiMáchov;/chesejŮje pŤíliš
|o moŽno véstobjektivníana| zu, a takéautorovy privodnípersonálnímotivy
nosné.Spíšese zdá, žepostupemdoby vynelze dnes užpokládat za dostatečně
mizely ty zce|asubjektivnístopy vzniku dí|aažeautor vynaloži|cílevědomou
jádro jeho eseje'
práci' aby z stalo zachovánojen myšlenkové
Druhá smrtje dílo bilanční- ,,nechtělose mi uŽ Žít,..Íeklmi kdysi, ,,a děkuji jen rolnick m rudiment m mych pÍedk za to' žejsern pŤeŽil...
V sebeničivém
aktu tu zahodil fi|ozofjedním trhem všechno,co dosud sánr
napsal o ,,smyslu živoÍa*ve sv ch nezralych letech. Druhá smrt je principiální
období...Z auÍoraprom|ouvá náhle jeho pranegaceMáchova ,,pÍedkritického
privodní ,já.., nepod|éhající
pňíkazuničeho než právě jeho nejsubjektivnější
pravdy:kéžbych nebylpÍitahovánbitvami azápasy,do nichŽ mi nic není,kéŽ
bych uměl m|čettam, kde mlčívšichni,pŤikyvujíces vnitÍnínodporem veŤejně zjevovanlm nesmysl m, a pŤecejejedno'souhrnnépoznáni z moudrostivesmíru:'jsem _ co jsem. Díky osudu za to, žejsem- jak1/jsem. A pokud jsem'
aťse naplní Íád mé geneze.,,
Esejistickou knihou nazvanoupodle apokalyptickéšiÍiyDruha smrt vrcholí,
zdánlivě iracionálně, proces' jehož motivy, Stopy a jednotlivéaspekty mrjŽeme
stosledovatv Máchově dí|easi od druhépoloviny šedesátlchlet.Ve skutečnosti
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3ína myšlenkovémpozadíesejepolitická Íiustracespo|ečnosti
zprisobenápottačenímpražského
jara l968 a takéfilozofovo osobnítrpkésebepoznání'
Druhá
smrt je ne prosn1irytmus Života,s stÍednímpojmem vnitňní
svobody: ,,Jsem
toulavy kazaÍe|čirénrorálky,která pňeilpokládájen
č|ověkaa píírodua nicjiného. Čímvíce máš_ tím vícejsi svobocln;,,tím více.;si
osvobozenod mravnostt
měšťákr],
na jejímŽ začátkuje vila a na jejím konci je po|icie. A musíš
vědět
o tom' Že tvá čistá,naze krásná anarchieje pŤísnější
naukou neŽ etika a že nespoutáš-lise sám otěžívrjle,roztÍíští
se tvá bytostdo žalostnychzlomk , do o|e.j.
natéhobláta, marastucivilizace' bez schopnostiodporu
1...1Ž1es sám s obrazern
Ženy v duši a nesmíšse vzdát svépiec|stavy'i kdyby proti tobě
bylo celépeklo
ap l nebe.A jen tehdydojdešnaplnění,nevymizí-Iiz tebeskutečnost
jasu';ejí.
ho pohledu,temnérozkošejejíhohlasu,vrjněhoŤk;íoh
man<llí
[...]...
NahozenímesejisticképroblematikyJana Čepaa Karla Máchy jsem
zdaleka
nevyčerpalpestrosta kreativnímnohotvárnosttvorby českych
exilov;7chautor . Každéjméno by se lehce nahradilo druhlm' Na závěr ua*
a".poi VyJmenuji desetautorrj'kterítvorili pr)vodníčeskouesejistickoutvorbu
za ostnatymi
dráty a minovymi poli. PŤedevším
je to piedčasnězemŤelyprof. FrantišekKovárna' Čeprivbliženec,Pavel Želivan, vl' jménemprc,rf'KarelVrána,
b1ival:irektor papeŽskéuniverzitníkoleje Nepomucenum. romanopisecJan
Kálá1 autor
n1. dvou esejistick]ichknih tisr.y nětnémupŤítelia otdzky české
tradice,jehož
pňedčasné
mrtívyvolalo značnouodezvuv ce|émnašemexi|u'Dá|e orof' otakar Machotka, proÍ.Jiií Nehněvajsa.Pave| Javor (vl. jménemprof.
Jiii Škvor),
básníkacsejistaJiŤíKovtun,
narozenynaPodkarpatskéRusi,JanJeštědsk!,autor lyricklch esejŮ ZapottteĎ,múžeš-li...,
prof. otakar odložilík, Petr Den
(pseudonymdr. LadisIava Radimského)a mohl bych pokračovat'
Dámy a pánové,zabj,vám se literárně myšIenkov1im
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]]2 Uvodníreíerát;
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Zdeněk Pešat(v evo)
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Koná-|ise nějaká akce jiŽ podruhé,zdá se, žeje drivod
pro iejíopakování,a vzniká naděje,Že se rodítradice.
Druh1ikongres světovéliterárněvědnébohemistiky,
kter1ise sešel v Praze na počátku července roku
2000, se opět sta| místem setkání téměÍsedmdesáti zahraničníchhostrj . vysokoškolskfchpedagogti, vědeckfch pracovník , pÍekladatelri
a propagátorťr
českéliteraturyz dvaadvacetizem íE v r opy As
, ie a o bo u Am erik - s domácímibadate!i.Jest|ižepÍedchozí- prvníkongres, konanf v roce 1995, měI za uko| pÍedevším
zmapovat pžítomnou
situaci literárněvědnébohemistiky ve světě i v zemích českÝch,tentokrát, v posledním roce tisíciIetí,jsme se
snažiIiobrátit pozornost učastníkripÍedevšímk fenoménuvědomí konce a konečnosti, k interpretacímpÍe|omo{ch okamžikrjv dějinách českéliteraturya také
k pro blem a t ic ec hiliasmua apokaprovázejících
|yptičnosti,
konec epochy.
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